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Descrição resumida
O projeto Social Há Esperança está situado na favela do Parque Analandia São João de
Meriti, atende crianças e adolescentes de 07 a 14 anos em situação de risco e
vulnerabilidade social, e extrema miserabilidade. Como forma de promover dignidade, o
projeto oferece aulas de reforço escolar, alfabetização, psicoterapia infantil, ludoterapia
(entendemos a importânc ia da criança ter um espaço para brincar) , alimentação para
garantia da segurança alimentar.Ainda atendemos a família promovendo a viabilização de
direitos e restauração de vínculos familiares rompidos e comprometidos.
Há quanto tempo a prática está em funcionamento?
O projeto funciona há 3 anos.
Qual a principal inovação da sua prática?
Todas as práticas a serem implementadas partem dos próprios usuários.
Explique o processo de implementação da prática
Todo último sábado de cada mês, reunimos as famílias para discutirmos as futuras ações
e o acompanhamento do desenvolvimento das crianças através de visitas às escolas.
Quais os fatores de sucesso da prática?
A intersetorialidade com certeza é um fator de sucesso, pois a união dos saberes e a
cooperação integrada, gera viabilidade de acesso e diretos .
Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática
As crianças ingressam no projeto, se as mesmas estiverem fora da escola, a ass.social
viabiliza a inserção dessa criança à escola. São avaliadas para identificarmos o nível da
dificuldade, as aulas são individualizada respeitando o tempo de aprendizagem de cada
uma. São ministrados conteúdos como: cidadania, cultura africana, direitos
constitucionais,etc; Além do esporte, o apoio terapêutico, e \\\"Brincadeira é coisa séria\\\"
um espaço para a criança brincar e desenvolver o lado lúdico. Ainda as aulas de música
(canto, teclado e violão).
Quais as dificuldades encontradas?
As dificuldades enfrentadas no Projeto Há Esperança, assim como todos os outros
empreendimentos sociais é esbarrar na burocracia governamental , na falta de
investimento e incentivo.
Infraestrutura
2 salas de aula-2 b anheiros- 1 cozinha- 1 secretaria- 1 sala de atendimento- 01
\\\"quadra\\\" de esportes
Orçamento
R$ 1626.35 ( exceto salário dos colaboradores R$ $ 13.374,60)
Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela

instituição que está se inscrevendo?
Assistente Social. Serviço de viabilização de direitos e educação.

