
PROJETO TRAMPOLIM 

 

Um dos atuais desafios da segurança pública e da assistência social no Brasil refere-

se ao envolvimento de adolescentes com a criminalidade. Enfrentar e minimizar esse 

problema significa intervir num ambiente de desigualdades sociais e violações de 

direitos de crianças e adolescentes. O Minas pela Paz entende que a redução do 

envolvimento dos adolescentes com a criminalidade passa, dentre outras importantes 

ações, pela inclusão produtiva dos mesmos no mercado de trabalho protegido e, para 

isso, apresenta o Projeto Trampolim. Estamos falando, na maioria das vezes, de 

adolescentes pobres, moradores de periferias, com um histórico de desigualdade de 

oportunidades de acesso ao mercado de trabalho formal. Dados de 2016, divulgados 

pelo Conselho Nacional de Justiça, apresentaram a informação de que 192 mil 

adolescentes cumpriam medidas socioeducativas no país naquele ano. Em Minas 

Gerais, estima-se que cerca de 13 mil jovens cumprem medidas socioeducativas, e 

em Belo Horizonte, cerca de 3 mil. 

 
OBJETIVO GERAL: Inserção profissional de 250 adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas e egressos no mercado de trabalho protegido, especialmente 

em programas de aprendizagem. 

 
PÚBLICO-ALVO: 480 meninos e meninas em cumprimento de medidas 

socioeducativas ou egressos, de 15 a 18 anos. 100 profissionais do atendimento 

socioeducativo e 50 profissionais de entidades profissionalizantes. 

 
PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): 250 pessoas, homens ou mulheres, que sejam 

familiares ou responsáveis legais dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas ou egressos atendidos pelo Projeto Trampolim. 

 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: O Projeto Trampolim será realizado integralmente no 

município de Belo Horizonte. 

 
EXECUÇÃO DO PROJETO: O Projeto Trampolim está previsto para ser executado 

em 14 meses. 

 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 440.581,93 (Quatrocentos e quarenta mil, 

quinhentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos). 

 
VALOR CAPTADO ATÉ 31/12/2018: R$ 278.198,93 

 
ENTIDADE PROPONENTE: Instituto Minas Pela Paz 

 
CONTATO DA ENTIDADE: (31) 3214-0417 

 
SITE: www.minaspelapaz.org.br  

http://www.minaspelapaz.org.br/

