Timbre do Convenente

Anexo I
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PROJETO TÉCNICO

TÍTULO (REDAÇÃO LIVRE)

ANO

Timbre do Convenente

1. Título:
(Repetir o título da capa).

2. APRESENTAÇÃO
Escrever o histórico do município ou da OSC (faça um texto dando ênfase às questões
sociais contempladas pelas atividades desenvolvidas).

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

•

Proponente: Nome do município/prefeitura, ou OSC, endereço e telefone (da
pessoa responsável pelo Projeto e Plano de Trabalho)

•

Área de Atendimento: (Conforme Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais: proteção social básica, especial; média/alta complexidade...).

•

Área de abrangência: Região geográfica atendida pela ação (bairro, gleba,
município...).

•

Público alvo: crianças/ famílias/ idosos/ mulheres... (beneficiário atendido pelo
projeto)

•

Objeto da Parceria: Texto resumo informando a ação social a ser desenvolvida.
(ex.: Melhorar condições de vida para evitar o êxodo rural.... Aumentar o número de
atendidos pelo CRAS...
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•

Descrição da Realidade: O (problema/situação) que existe hoje e que necessita ser
mudado (número de pessoas ou percentual a ser melhorado)

•

Forma de Execução das Ações: Detalhamentos de como os bens adquiridos serão
utilizados e como serão desenvolvidas as ações propostas, relacionando-as às
premissas da assistência social e demonstrando os problemas que serão
solucionados com o presente projeto.

•

Descrição das Metas Quantitativas: Deve ser definido um valor a ser atingido
(QUANTITATIVO) com o objeto proposto. Informar número atual de beneficiados
e projeção de aumento com a execução do projeto. Ou Número a mais de crianças/
famílias/ idosos/ mulheres... (conforme público alvo informado acima) que a
prefeitura atenderá com a execução do projeto....... ou: ... Percentual de melhoria a
ser atingida com o projeto.

•

Definição dos Indicadores: (Instrumental) Como vai ser constatado o alcance das
metas.. Os números deverão ser oficiais com base em informações de órgãos
públicos competentes e da realidade do município.

•

Recurso Financeiro para Fomento: Informar valor solicitado

4. OBJETIVO ESPECÍFICO/RESULTADO DO OBJETO
•

Apresente os objetivos específicos da ação desenvolvida pela prefeitura/ OSC com
seus beneficiários enfatizando a preocupação com as questões sociais (use o
infinitivo).

•

Exemplos:

•

Propiciar convivência em grupo e o fortalecimento de vínculos;

•

Garantir direitos e acesso à...;

•

Prevenir situação de vulnerabilidade social;

•

Valorizar...,

•

Estimular protagonismo......;

•

Propiciar mudanças de.........).
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5- METODOLOGIA APLICADA/RECURSOS
Execução imediata do objeto após a liberação do recurso.

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Ação /Atividade
Elaboração do Projeto /Orçamento

Período
mês/ano

Termo/Documentação
Execução do Objeto
Prestação de Contas

mês/ano
mês/ano a mês/ano (12 meses)
mês/ano (mês seguinte ao término 12
meses)

7 – LOCAL, DATA, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO E DIRIGENTE.

____________________, ____ de _______ de ______

____________
Assistente Social
Nome e nº CRESS

________
Nome, RG
Cargo (Diretor/Presidente)

