FORM B ANEXO – RELATÓRIO TÉCNICO DESCRITIVO
ANO – 2016
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Construindo a vida II

TIPOLOGIA: Desenvolvimento Comunitário

No. ILEP/AIFO: 3.06.12.90

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.
O ano de 2016 foi positivo, e mais uma vez a ADEFIS conseguiu alcançar
seus objetivos. Pela primeira vez a ADEFIS realizou cursos
profissionalizantes. O primeiro foi de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS,
para os funcionários da ADEFIS, e tivemos nele a participação de uma sócia
adolescente, deficiente auditiva, da qual podemos acompanhar ao longo do
curso o seu desenvolvimento pessoal, a sua felicidade de poder se comunicar
nas simples coisas do dia a dia. O segundo curso foi o curso de auxiliar
administrativo, ministrado por um sócio, cadeirante, formado em
administração. Neste curso foi excelente a participação dos sócios foi ampla
e o retorno deles excelente. Esses dois cursos nos serviram como parâmetro
de capacidade de alcançar objetivos pensando em um novo parceiro e
doador que adquirimos ao longo do ano (Instituto Cooperforte), com o qual
iremos realizar um projeto em 2017 qualificando e colocando no mercado de
trabalho cerca de trinta pessoas com deficiência. As outras atividades que já
fazem parte do projeto, e em geral o calendário de atividades da ADEFIS,
foram realizadas dentro do planejado e com ampla participação: as palestras
nas escolas, a blitz educativa nas ruas, o passeio anual dos associados.

b) Se alguma atividade não foi bem sucedida ou não realizada, relate o
motivo.
Esse ano todas as atividades previstas no projeto foram realizadas com
sucesso.

2. Problemas vivenciados durante o ano para a execução do projeto (gerenciais,
administrativos, financeiros, técnicos, comunitários, outras circunstâncias, etc.) e
soluções encontradas.
Como o ano de 2016 foi um ano de eleições municipais, e o presidente atual da
ADEFIS, Claudionor da Silva Araújo, saiu de licença para concorrer à vaga de
vereador, assim assumiu a presidência da ADEFIS a vice a Sr.ª Zulevandra
Valente. Ela, por ser pessoa sem experiência de gestão, dificultou sem querer
algumas coisas, mas que não afetaram o desenvolvimento das atividades.
3. Novos equipamentos (incluindo novos meios de transporte) adquiridos e/ou
recebidos durante o ano, com fundos AIFO.
Não tivermos nenhuma aquisição esse ano.
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 influenciou positiva ou
negativamente no desenvolvimento das atividades previstas.
Ano de 2016 foi ano de eleições e com isso a esperança se renova com os novos
governantes. Aqui em Santarém não foi diferente e a ADEFIS renova assim o sonho
de conseguir o seu espaço próprio, pois as reuniões que fizemos com os candidatos
resultaram em firma de compromissos (inclusive sobre a procura de uma sede nossa)
de todos eles com ADEFIS para o ano 2017. Por ser ano de eleições tivemos alguns
contratempos nas atividades, pois o presidente da ADEFIS se licenciou para
concorrer a uma vaga de vereador, sendo assim as atividades que eram externas e
de ressonância pública na época das eleições não puderam ser realizadas por não
parecer eventos de campanha eleitoral. Por isso estas atividades foram transferidas
para depois das eleições e então regularmente efetuadas. O nosso foi um cuidado a
mais para não dar prejuízo de alguma forma à ADEFIS, e sublinhamos que todas as
atividades, no balanço final do ano, ocorreram dentro do planejado e com resultado
positivo.

5. Sugestões para um melhor desenvolvimento no próximo ano:
Envolver um número maior de associados e colaboradores na execução das
atividades. Elaborar novas propostas de empoderamento pessoal e organizacional, a
serem desenvolvidas com o apoio da AIFO e da BRASA.

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 – em file).
Ela se chama Fernanda Munique dos Santos, tem 13 anos, se associou no dia 11 de
Dezembro de 2014, sua deficiência é auditiva. Ela foi alcançada pelo projeto em uma
visita domiciliar, além da audição foi percebida uma desestrutura emocional, pois a
família tem um histórico de desequilíbrio mental. A equipe técnica da ADEFIS
realizou um estudo de caso e acompanhou a adolescente por algum tempo. A equipe
decidiu que seria bom que ela participasse do curso de Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS porque, apesar dela ser uma adolescente e ter frequentado a escola poucas
vezes, essa socialização seria bom pra ela. Então foi solicitada a autorização para
sua mãe para que ela participasse do curso, com a responsabilidade da equipe ir
buscá-la e levá-la. Segundo o relato da Assistente Social e da Psicóloga, no dia do
curso ela acordava cedo e esperava ansiosa a hora de irem buscá-la e, mesmo sem
entender muito no começo, participava e repetia com facilidade os gestos feitos pela
professora. Mesmo o curso sendo básico e com uma carga horária mínima ela
conseguiu aprender alguns sinais do dia-a-dia que com certeza hoje estão fazendo a
diferença na sua vida. A professora colocou que o ideal seria ela voltar para escola
ser alfabetizada em LIBRAS, orientações foram repassadas para a família.

