A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos projetos que você
apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e um
relatório final de resultados.

Relatório Final

INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA
Grupo Nós: Autonomia e projetos de vida para jovens que estão saindo do serviço de
acolhimento.
As ações contribuíram efetivamente para o desenvolvimento pessoal dos 30 jovens
atendidos, ampliando competências para a vida fora do serviço de acolhimento. Os
jovens estão envolvidos com o tema do trabalho; os que ainda não trabalham estão
fazendo algum curso profissionalizante ou se mobilizando para conseguir trabalhar.
Estão também mais conscientes de suas possibilidades de moradia e mais esclarecidos
sobre como funcionam as repúblicas jovens de São Paulo, além de aprenderem a
cozinhar e lavar roupas. A bolsa mensal os incentivou a avaliar preços de produtos que
necessitam e se planejarem financeiramente. A equipe observou também uma maior
apropriação dos espaços de cultura e lazer oferecidos e a busca de informações sobre
a agenda cultural da cidade.
Ao longo do projeto alguns adolescentes passaram a ter padrinhos afetivos,
voluntários formados e selecionados pela equipe do Grupo Nós. Os padrinhos foram
preparados e supervisionados mensalmente para serem pessoas que também
contribuem na transição para a vida adulta e conquista de autonomia. A estratégia do
apadrinhamento garante que ao fim do projeto estes jovens não se sintam novamente
sozinhos e/ou perdidos e sem adultos de referência.

Atividades realizadas:




Acompanhamento individual (profissão, uso consciente do dinheiro e moradia);
Grupos temáticos sobre profissões, culinária, consumo;
Saídas culturais.
Estou convicta de que o trabalho que realizamos, de acompanhar adolescentes
na transição do acolhimento para a vida autônoma, deveria ser política pública no
nosso país. Atualmente temos cerca de 9 mil adolescentes entre 16 e 17 anos
acolhidos no Brasil que precisam do trabalho do Grupo Nós, precisam ser
preparados para a saída do serviço de acolhimento e precisam de
acompanhamento para os desafios que viverão fora do acolhimento.”

Mahyra, coordenadora do Grupo Nós
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