IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Associação Educadora e Beneficente- CESPROM – Centro Scalabriniano de Promoção
do Migrante de Jundiaí
Endereço: Avenida Monsenhor Venerando Nalini, 222
Bairro: Itália Jundiaí - SP
CEP: 13219-790
Nome do representante legal: Presidente da Associação Irmã Neuza Botelho dos Santos
Telefone: (11) 2066-2903
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
Nome Completo: Ir. Maria Cleia Franca Santos
Telefone para contato: (11) 45848451

Termo de fomento parceria com o CMDCA Fundo do direito da criança e adolescentes
PROJETO VIDA FELIZ 08 / 2018 Valor de 82. 299,78
Vigência janeiro 2019 a dezembro 2019

PROJETO: CRIANÇA CRIATIVA. 08/2019 121 743,52 a ser realizado conforme divulgação no
diário oficial .Edital

Descrição da Realidade - Objeto da Parceria (Diagnóstico)
O CESPROM atua na proteção dos direitos da criança e adolescentes, no
atendimento, intervindo diretamente junto à criança e adolescente e/ou familiares
conforme previsto no artigo 90, do Estatuto da Criança e Adolescente, pautado na
defesa e afirmação dos direitos,

no desenvolvimento de capacidades e

potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas para o enfrentamento da
vulnerabilidade social,

de modo a ampliar as trocas cultural de vivência, com a

finalidade de desenvolver o sentimento de pertença de identidade, o fortalecimento
de vínculos familiares, incentivando a socialização e a convivência comunitária, por
meio de apoio socioeducativo; orientar e estimular os usuários na construção e
reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas na família.
Este projeto tem como foco o atendimento social para criança e do adolescente e seus
familiares, visando melhores alternativas para transformar a realidade que vivem,
tendo como base o princípio de uma sociedade que mantém as características

necessárias

para

um

sistema

social

justo,

ambientalmente

equilibrado

e

economicamente próspero com ações de integração social para o município de
Jundiaí/SP.
Objetivo Geral:
Promover ações para reduzir a exclusão e risco social de crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.
Objetivo específicos:


Incentivar a participação ativa da criança e adolescentes nas ações que
contribuam para o desenvolvimento humano.



Prevenir o trabalho infantil através de palestras educativas durante as
atividades, periodicamente com um técnico da área da assistência, saúde e/ou
da educação.



Acompanhar as famílias através de um planejamento familiar, com apoio da
assistente social para possíveis ações preventivas.



Apoiar na formação de valores através de atendimentos, encaminhamentos e
orientações aos pais.



Incentivar a inclusão social e comunitária e a qualidade de vida através de
todas as atividades desenvolvidas.



Encaminhar para inserção no mercado de trabalho.



Disseminar a cultura da paz através das atividades realizadas periodicamente
pelo técnico do projeto e por meio de eventos sociais em parceria com outras
áreas.

Beneficiários Diretos:
Atendimento de crianças e adolescentes com as atividades de Musica, informática e
Dança;
Beneficiários Indiretos:
Atendimento de todos os familiares que fazem parte do projeto

