
Instituto Desportivo Educacional
Social Presbiteriano

CNPJ: 23.435.986/0001-28
ESCRITÓRIO: Av, Ariosto da Riva, 3801, Centro, Alta Floresta/MT

Contato; 3521-4053

PROPOSTA

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IDESP - Instituto Desportivo, Educacional e Social
Presbiteriano
CNPJ:23.435.986/0001-28

ENDEREÇO: AV. Ariosto da Riva, 3801, centro, Alta Floresta/MT
MUNICÍPIO: Alta Floresta
CEP:78580.000

ESTADOrMato Grosso
Fone (66) 35214053 e (66)996717134

NOME DO REPRESENTANTE: Elisangela Leite Quadra da Costa
CPF: 059.091.469-39

ENDEREÇO: Av. Ariosto da Riva, Centro, Alta Floresta-MT
FONE:66 992165397

CONTA CORRENTE: 2680-0 AGENCIA: 1385 BANCO: Caixa Económica.
A presente proposta tem como objeto a parceria no oferecimento e desenvolvimento do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Município de Alta Floresta - MT.
Valor proposto Global: (R$ 72.000,00 - Setenta e dois mil reais]
Cronograma de desembolso e Prestação de Contas: Trimestral

Indicação do Interesse Público envolvido:
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV é um serviço de proteção social
básica, realizado em grupos, cujo objetivo é garantir o desenvolvimento humano de seus usuários
fortalecendo vínculos familiares e comunitários. Parte da concepção de que os ciclos de vida
familiar estão ligados aos ciclos de vida das pessoas. Trata-se de uma ação continuada e deve
estar relacionada ao trabalho social com as famílias, visando ainda à prevenção de situações de
vulnerabilidade social. É organizado em faixa etária como: crianças de O a 6 anos, crianças e
adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos e pessoas idosas, podendo fazer parte
também a faixa etária de 18 a 59 anos.

Diagnóstico da realidade que se quer modificar:
Localizado ao extremo norte de Mato Grosso, o município de Alta Floresta está a 830 km de
Cuiabá, capital do estado. A população é de aproximadamente 49.900 habitantes, segundo o IBGE
2010 e se apresenta como uma cidade jovem e promissora tendo como economia principal a
pecuária e a agricultura. No passado houve impacto social com a exploração do garimpo e ainda
hoje tem sua expressão. Atualmente possui um impacto social causado pela construção de usinas
hidrelétricas aos seus arredores que causaram aumento súbito da população pelos trabalhadores
com origem de outras regiões do país e de outros países, acarretando por consequência vários
problemas sociais como o crescimento da violência urbana, o desemprego, o uso de álcool e
droga, prostituição, exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outros
desmembramento da questão social. Diante de uma realidade que não se difere de outras de
nosso país, é perceptível que a sociedade mais vulnerável social economicamente afirmando,
encontra dificuldades em resolver problemas do dia a dia que impactam suas vidas, necessitando
de intervenção pública e da sociedade no que se refere a garantir direitos e dialogar seus
problemas e facilitar o acesso a direitos e serviços de políticas públicas.
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Indicação dos Custos (RS) totais anual da Instituição: RS 123.484,88

Indicação do Valor solicitado para efetivação da Parceria: RS 72.000,00

Indicação dos benefícios para a sociedade com a Parceria:
A parceria IDESP com a Secretaria de Assistência Social de Alta Floresta na oferta do serviço de

convivência, se propõe a atender os objetivos do programa no que se refere a complementar as

ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de crianças e adolescentes

e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de referência para o

convívio grupai, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade,

solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e

cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; Estimular a participação na vida pública do

território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo

contemporâneo; Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.

Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento de

adolescentes para o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de

referência para o convívio grupai, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de

afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do universo informacionaí,

artístico e cultural dos adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,

habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; Propiciar vivências para o alcance de

autonomia e protagonismo social; Estimular a participação na vida pública do território e

desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo

contemporâneo; Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de

cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas

básicas; Contribuir para a inserção, a reinserção e a permanência dos adolescentes no sistema

educacional.

Indicação dos itens a serem custeados com o valor solicitado:
Custeio de Recursos Humanos, Material de consumo e Serviços de manutenção.

Prazo para execução: 9 meses

Quantidade de usuários atendidos: 240 usuários mês

OBJETIVO:

Promover o convívio familiar e comunitário, o desenvolvimento de relações de afetividade e
sociabilidade, estimular e fortalecer os aspectos culturais das famílias e trabalhar a questão do
pertencimento e da identidade dos usuários

JUSTIFICATIVA:

A proposta de desenvolver o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV em
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social se justifica pelo fato de ter como
objetivo fortalecer as ações que a organização IDESP já desenvolve em relação ao trabalhos com
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famílias, jovens e crianças, entendendo que as Organizações da Sociedade Civil possuem caráter
voluntário e social, capacidade e facilidade de intervenção junto a comunidades vulneráveis,
alcance de objetivos, flexibilidade e otimização no uso dos recursos, necessitando muitas vezes se
adequar a normas e orientações pertinentes a cada serviço específico de cada política pública.
Uma vez que a organização possui este interesse, tem se empenhado no conhecimento das
orientações e normativas da política de Assistência Social.

PUBLICO ALVO:

Crianças de O a 6 anos, Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, Jovens e Adultos de 18 a 59 anos
e Pessoas Idosas.

FORMA DA EXECUÇÃO:

A metodologia utilizada nos coletivos prevê a abordagem de conteúdos necessários para
compreensão da realidade e para a participação social das crianças, adolescente, adultos e
idosos, visando sensibilizá-los para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política
de seu meio, bem como possibilitar o acesso aos direitos e a saúde, e ainda, o estímulo a práticas
associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de
mundo. Os grupos devem ser compostos de no máximo 30 pessoas com abordagens de temas
transversais como: Deficiência; saúde, cultura; esporte; cultura de paz; violações de direitos;
trabalho infantil; exploração sexual infanto-juvenil; violências contra crianças e adolescentes;
homicídios; igualdade de género; identidade de género e diversidade sexual; diversidade étnico-
racial; auto cuidado e auto responsabilidade na vida diária; direitos sexuais e reprodutivos; uso e
abuso de álcool e outras drogas; cuidado e proteção ao meio ambiente e Tecnologia e Trabalho.

IMPACTO SOCIAL:
Com as ações desenvolvidas através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
espera-se que o público prioritário do serviço melhore e usufrua do convívio familiar e
comunitário, desenvolva relações de afetividade e sociabilidade junto a família e a comunidade,
tenha estimulado e fortalecido os aspectos culturais das famílias e trabalhe a questão do
pertencimento e da identidade dos usuários da política de Assistência Social.

CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO

Tipo
Edifício de alvenaria (Prédio da
Prefeitura)

Escola Estadual Rui Barbosa
Escofa Estadual Ludovico Da Riva Neto.
Igreja Presbiteriana Central
Escola Cecília Meireles
Ginásio de Esportes Pezão (Natação)

Instalações físicas
Salas,

Banheiros,
Cozinha
Quadra
Quadra
Quadra
Quadra
Piscina

Quantidade
07

02

01

01

01

01
01

01
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAIS
Segunda-feira

Manhã

Planejamento
de Atividades

Tarde

Planejamento
de Atividades

Terça-felra
07:00 as 08:40 hs

Of. Cidadania
com Idosos

08:40 as 09:10 hs
Lanche

09:10 as 11:00 hs
Natação

13:00 as 14:40 hs
Of. Cidadania
15 a 17 anos

14:40 as 15:10 hs
Lanche

15:10 as 17:00 hs
Natação

Quarta-Feira
07:00 as 08:40 hs

Of. Cidadania
06 a 09 anos

08:40 as 09:10 hs
Lanche

09:10 as 11:00 hs
Atletismo

13:00 as 17:00 hs

Atendimento

Individual

Qulnta-Feira
07:00 as 08:40 hs

Of. Cidadania
10 a 12 anos

08:40 as 09:10 hs
Lanche

09:10 as 11:00 hs
Futebol

13:00 as 17: 00 hs

Busca Ativa

Visitas

domiciliares as

famílias

Sexta-Feira
07:00 as 08:40 hs

Of. Cidadania
13 a 15 anos

08:40 as 09:10 hs
Lanche

09:10 as 11:00 hs
Futebol

13:00 as 17: 00 hs

Busca Ativa

Visitas

domiciliares as

famílias

Sábado
08:00 as 11:00 hs

Esporte na
Escola Cecília

Meireles

13:00 as 17:00 hs
Esporte na
Escola Rui
Barbosa

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS NO ANO DE 2017

Função

Salários

Aluguéis

Aluguel quadra

Material esportivo

Papelaria

Combustível

Despezas bancárias

Energia

Impostos

Lanches

Total:

Valor

R$
R$
RS
R$
R$
R$
RS
RS
R$
R$
R$

mensal
8.101,67

900,00

100,00

100,66

41,15

465,76

50,00

141,67

179,83

209,67

10.290,41

Valor Anual

R$
R$
R$
R$
RS
RS
R$
RS
R$
RS
R$

97.220,00

10.800,00

1.200,00

1.207,90

493,85

5.589,13

600,00

1.700,00

2.158,00

2.516,00

123.484,88

RECURSOS PREVISTOS DE MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019

Especificações
Repasse da Igreja Pres. Renovada
Central

Doações de membros da igreja

Parceria Sec. M. de Assistência Social

Total

Valor Mensal

R$ 7.188,66

R$ 3.101,75

R$ 8.000,00

R$ 18.290,41

Valor Anual

RS
RS
RS
R$

64.697,94

27.915,75

72.000,00

164,613,69

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS SOLICITADOS Á CONCEDENTE
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Função
Coordenador do Programa

Educador Social

Psicólogo

Assistente Social

Manutenção

Qt.
1
2

1

1

1

Valor Individual
Voluntário

R$ 1.200,00

Voluntário

R$ 3.000,00

R$ 2.600,00

Total

Valor Mensal

R$ 0,00
R$ 2.400,00

R$ 0,00

R$ 3.000,00

R$ 1.400,00

R$ 8.000,00

Valor Anual
R$ 0,00
R$ 21.600,00

R$ 0,00

R$ 27.000,00

R$ 23.400,00

R$ 72.000,00

Alta Floresta - MT, em 27 de Fevereiro de 2018.

ELISÂNGELA LElft^UADRA DA COSTA
Assinatura do Responsável Legal


