Relatório de Acompanhamento - Trimestral
Nome da Organização: INSTITUTO DA MAMA DO RIO GRANDE DO SUL - IMAMA
Nome do Projeto: IMAMA NA ESCOLA
Data de início da parceria: Agosto de 2005
Data de preenchimento do último relatório: outubro de 2009 (prestação de contas)
1) O recurso captado e liberado no período foi utilizado conforme o planejamento inicial? Se sim, detalhe. Se
não, justifique. (Responda apenas se tiver recebido recurso no período)
Sim. Esse relatório contempla as atividades dos meses de setembro, outubro e novembro de 2009.
Durante os meses de setembro e outubro, utilizou-se parte dos fundos para pagamento de recursos humanos
utilizados diretamente no Projeto IMAMA na Escola. No mês de novembro houve despesa de materiais didáticos,
deslocamento para acompanhamento do projeto. Ainda no mês de novembro recursos foram utilizados para a
reunião de Professores e voluntários de Escolas que fazem parte do Programa, bem como o de encerramento do
Ano Letivo.
2) Caso sua organização não tenha recebido recurso nesse período, por favor, informe se houve
consequências para o andamento do projeto.
Foi recebido.
3) Quais atividades foram realizadas no projeto no último trimestre?
Atividade
Encontros dos voluntários nas escolas
Reuniões de monitoramento
Reuniões de planejamento

Mês
Setembro a novembro
Setembro a novembro
Novembro

4) Quais os resultados alcançados nesse período?
Atividade

Resultados alcançados

Encontros dos voluntários nas escolas

32

Reuniões de monitoramento

08

Reuniões de planejamento

10

5) Alguma alteração no planejamento inicial foi feita? Se sim, por favor, detalhes.
Não
6) Nesse período a organização divulgou a parceria de alguma forma e/ou buscou captar recursos por meio
da BVS&A? Se sim, detalhe.
Sim, no Balanço Social da instituição e em releases através de mídia espontânea
7) Se houver alguma informação relevante sobre a organização a ser registrada e/ou algum comentário, por
favor, faça no espaço abaixo.
8) Por favor, preencha a tabela abaixo:
Valor
Total
Projeto
150.000,00

do

Recurso
liberado
pela BVS&A para a
Organização
150.000,00

Porto Alegre, 23 de novembro de 2009.

Rosa Maria Rutta
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