FORM B ANEXO – RELATÓRIO TÉCNICO DESCRITIVO
ANO 2016
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: A.O.S Diocese de Abaetetuba - Pastoral do Menor “Semeando futuro e
esperança”
Tipologia do projeto: Atendimento de crianças e adolescentes em situação de violação dos
direitos fundamentais.
No.ILEP /AIFO: 9.01.30.17
1.

Em anexo, as propostas apresentadas para a AIFO pelo vosso centro, e um pequeno
questionário cujas informações serão muito úteis ao processo de avaliação.
a.
Analise os resultados alcançados e faça um comentário objetivo sobre o impacto que
estas ações promoveram ou estão promovendo na vida dos beneficiados.
Resultados: aumento (cerca de 20%) dos índices de aprovação escolar, redução da
ocorrência de casos de violência familiar, aumento dos índices de participação de pais e
responsáveis nas reuniões (+15%), redução (cerca de 20%) de abandono das atividades por
parte de crianças e adolescentes.
Impactos: melhoria do desenvolvimento educacional e da vida escolar de crianças e
adolescentes, fortalecimento das relações e vínculos familiares e comunitários, maior
engajamento e envolvimento de crianças e adolescentes nas atividades, maior sensibilidade
dos gestores escolares em relação as problemáticas que afetam crianças e adolescentes que
são alunos, fortalecimento das relações de amizade e colaboração nos espaços de
atendimento da entidade.
b.

Se alguma atividade não foi bem-sucedida ou não realizada, relate o motivo.

Apesar da realidade de crianças e adolescentes ser incidida positivamente pela participação
na entidade, percebemos que, de forma geral, a comunidade ainda vive fortes preconceitos
em relação à infância e adolescência. Dessa forma sentimos que o objetivo de sensibilizar de
forma mais profunda a comunidade acerca do Estatuto da Criança e do Adolescentes e dos
direitos humanos de meninos e meninas ainda é um desafio muitas vezes prejudicado pela
mídia criminalizadora e estigmatizante da infância e adolescência.
2.

Problemas vivenciados durante o ano para a execução do projeto (gerenciais, administrativos,
financeiros, técnicos, comunitários, outras circunstâncias, etc.) e soluções encontradas.
Em virtude do crescimento do número de crianças e adolescentes atendidos e da
complexidade de muitos dos casos novos sentimos a necessidade de ter uma equipe técnica
mais ampla e com mais profissionais, sobretudo da área do atendimento psicossocial.

3.

Novos equipamentos (incluindo novos meios de transporte) adquiridos e/ou recebidos durante
o ano, com fundos AIFO.
Nenhum.

4.

Faça uma breve análise (no máximo 20/30 linhas) sobre fatos políticos, sociais, naturais, etc.
ocorridos no seu país, Estado ou área do projeto que, do seu ponto de vista como gerente do
projeto, de alguma forma influenciaram positiva ou negativamente no desenvolvimento das
atividades previstas.

A crise sócio-político-econômica tem afetado de forma direta a vida de crianças e
adolescentes de nossa região e de todo o Brasil. O colapso fiscal ligado a crise da previdência
social tem afetado os repasses entre os órgãos federativos deixando, em especial os
municípios, com falta quase total de recursos, sobretudo no segundo semestre de 2016 após o
processo de impeachment da Presidenta Dilma. Para as entidades da sociedade civil que
fazem parte das redes socioassistencias dos municípios e que sobrevivem de ações
conveniadas, foi de fato o início de um preocupante processo de desmonte estrutural pesado.
Do ponto de vista político o governo que sucedeu á Dilma é composto por integrantes que
tem um olhar bastante conservador sobre direitos humanos e a área da infância e
adolescência. Por isso foi cancelada a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Na área da
adolescência retornou fortemente na pauta o projeto da redução da idade penal e um
permanente processo midiático de combate contra os princípios do ECA.
Na nossa região continuam os projetos de grande exploração minerária e os danos sociais
continuam crescentes seja para as comunidades tradicionais seja para os aspectos da
violação dos direitos de crianças e adolescentes, como por exemplo o aumento da exploração
sexual e do trabalho infantil, entre outros.
5.

Sugestões para um melhor desenvolvimento no próximo ano.
Sabendo que os recursos em sua grande maioria vêm do exterior, deveria ser mantido o
financiamento pelo valor em reais brasileiros do projeto de forma a não ter, nos gastos reais
realizados, reduções que provocam grandes dificuldades na vida da entidade.
Seria legal organizar um encontro de formação para os gestores das entidades como ocorreu
em outros períodos.

6.

Se houver uma história exemplar e importante, referente a uma pessoa da comunidade apoiada
pelo projeto, por favor enviá-la em anexo (se possível anexar uma foto da pessoa – como file
separado, não dentro deste formulário).
Fotos em anexo
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