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
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO
Projeto Gente Grande: Atendimento a crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas
O projeto finaliza superando sua meta inicial de 100 para 141 jovens atendidos com atividades de
emissão de documentação civil básica, matricula na escola formal, capacitação e encaminhamento
ao mercado de trabalho. Por meio de um monitoramento do desempenho escolar, técnico e
comportamental, a equipe buscou superar desafios associados a este público como: baixa
performance na língua portuguesa, baixos níveis de maturidade, autoestima, pró atividade e casos
de não adaptação ao ambiente de trabalho e às rotinas. Os casos de desempenho baixo ou em
queda no quesito comportamental, foram direcionados para acompanhamento psicológico e
atividades de reforço escolar.
Ao final do projeto, 100% dos atendidos estavam trabalhando, participando do curso de
aprendizagem e inseridos no ensino normal. A ocupação profissional, o estimulo à qualificação e
principalmente o acréscimo na renda familiar, são evidências concretas da elevação da qualidade
de vida desses adolescentes. A renda média das famílias dos atendidos pelo projeto registrou um
aumento de 50%. Com o projeto, as famílias puderam registrar a primeira inserção de um de
seus membros no trabalho formal, rompendo um ciclo histórico de vulnerabilidade no trabalho.
 A Organização coordenou um grupo de trabalho no Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA) para construção de uma Política Nacional de
Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Rua.

“Um dos principais desafios do projeto foi estimular os adolescentes a acreditarem
em suas capacidades de forma a convencer seus potenciais empregadores de que
estavam aptos ao posto de aprendiz. Para contornar esse desafio, a equipe do projeto
realizou várias oficinas preparatórias e atividades motivacionais individuais e em
grupo, para fortalecer a auto-estima e valorizar as capacidades dos participantes,
resultando em 100% de aceitação por parte das empresas no processo seletivo”.
Equipe do Projeto

Período de Referência: outubro de 2016 a abril de 2017

