
Exportado em: 29/04/2021

Proposta - MÃES EMPREENDEDORAS

Edital: Chamada Pública para Apoio a Ações Emergenciais de Enfrentamento à COVID19 nas

Favelas do Rio de Janeiro

------------------------------------------------------------------------------------

DADOS DO EMPREENDEDOR DA PROPOSTA

Nome: Instituto Dom

Email: contato@institutodom.org.br

Telefone: (21) 981261602

Endereço: R ROMULO DE ALMEIDA, 00105

CAS 01 LOT 5 PAL45083 QDR A, RECREIO DOS BANDEIRANTES,

22790-713

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Locais de atuação:

Brasil

DADOS DA PROPOSTA

Sobre: O projeto Mães Empreendedoras visa acolher e apoiar 100 mulheres, chefes de

família, moradoras da comunidade da Rocinha e do Parque da Cidade, desempregadas

e sem renda, que enfrentam grandes dificuldades durante a pandemia. 

Em caráter de emergência, o projeto propõe realizar ações de assistência social, alívio

da crise alimentar, apoio à saúde mental, promoção da cidadania, protagonismo da

mulher e geração de renda através do empreendedorismo.

As Ações foram distribuídas nos seguintes eixos:1 - Segurança alimentar: Distribuição

de cestas básicas mensais às 100 mulheres participantes do projeto, contendo

alimentos não perecíveis e produtos para higiene e proteção como máscaras, sabonete

e álcool gel, totalizando 900 cestas durante o período de 9 meses do projeto.

2 - Economia / Identidade Territorial: Estímulo à comercialização local, adquirindo os

itens das 900 cestas básicas de comerciantes da própria comunidade. 

3 - Acolhimento / Saúde mental / Cidadania: Realizaremos rodas de conversas

semanais com as 100 mães. Serão 10  grupos de 10 mulheres, respeitando os

protocolos de segurança, com uma equipe multidisciplinar composta de Assistente

Social e Psicóloga para acolhimento, acompanhamento, orientações preventivas de
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saúde e encaminhamentos quanto a saúde mental, direitos sociais, empreendedorismo

e geração de renda.

4- Comunicação / Informação: Teremos a divulgação de orientações e informações de

prevenção à Covid-19, que serão enviadas via Whatsapp para as 100 mães atendidas

pelo projeto. Folhetos informativos impressos com orientações preventivas também

serão distribuídos em cada roda de conversa.

5 -  Parceria /Geração de trabalho e renda/ empreendedorismo da mulher: Ao longo das

rodas de conversas sob o tema geração de renda, as mulheres serão estimuladas a

pensar sobre empreendedorismo. Dez novas iniciativas micro empreendedoras serão

selecionadas e encaminhadas para desenvolverem suas potencialidades pelo Instituto

Dom.

Chave: 8872 - 98989

Data de envio: 29/04/2021

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

2 - Fome zero e agricultura sustentável

5 - Igualdade de gênero

8 - Trabalho decente e crescimento econômico

10 - Redução das desigualdades
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Locais de atuação do projeto:

Rio de Janeiro - RJ

Fonte de Financiamento:

Outros

PERGUNTAS

Cartão de inscrição no CNPJ

Nome do Arquivo: CNPJ_Instituto_Dom.pdf

Descrição do anexo: Cartão CNPJ

Estatuto social

Nome do Arquivo: Estatuto_Instituto_Dom.pdf

Descrição do anexo: Estatuto do Instituto Dom

Ata de eleição da diretoria

Nome do Arquivo: 2a_Ata_de_Assembleia_Instituto_Dom.pdf

Descrição do anexo: 2a Ata de Assembleia do Instituto Dom

Carta de anuência

Nome do Arquivo:

Qual o CNPJ da organização juridicamente constituída  parceira do grupo ou

coletivos sem personalidade jurídica própria?

Resposta: 35.857.711/0001-61
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Qual a faixa de apoio e duração do seu projeto?

Resposta: Faixa B: projetos com orçamento até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil

reais) e duração de 9 até 12 meses

Qual o orçamento detalhado do seu projeto?

Nome do Arquivo: Instituto_Dom_Projeto_Maes_Empreendedoras_Edital_FioCruz.xlsx

Descrição do anexo: Orçamento total e preços unitários da cesta básica, em Excel

Qual o orçamento final do seu projeto?

Resposta: R$ 148.773,40

Qual a contrapartida do proponente para a realização do projeto?

Resposta: O Instituto Dom oferecerá as seguintes contrapartidas:

Espaço físico na comunidade do Parque da Cidade:

Um espaço físico, dentro da comunidade Parque da Cidade, com uma sala arejada com

mesas e cadeiras será cedido para fazer o acompanhamento do projeto in loco. 

Acompanhamento do projeto com recursos humanos:

Vamos ceder dois profissionais para acompanharem o projeto in loco, no espaço dentro

da comunidade. Esse acompanhamento será coordenado pelos demais profissionais do

Instituto Dom.

Direção e Coordenação do projeto com recursos humanos do Instituto Dom:

A equipe do Instituto Dom é composta por profissionais experientes e dedicados.

Listamos abaixo alguns profissionais que dedicarão tempo para o projeto:

Direção Geral:  Karl Johnsson, 20h/semana

Coordenação: Andrea Barbosa, 20h/semana 

Coordenação de Marketing Digital:  a definir, 3h/semana

Artes Gráficas: Marcelo Luz e Beatriz Dutra, 3h/semana

Assessoria na Gestão de Microempreendedoras:  Pedro Hartveld, 3h/semana

Gestão de Pessoas:  Maria Silvia Pedrosa e Flávia Tavares, 3h/semana

Sistema integrado para cadastramento:

Vamos ceder nosso sistema banco de dados para cadastramento das 100 mães
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beneficiadas no projeto.

Monitoramento do projeto com sistema financeiro online:

O Instituto Dom utiliza um sistema financeiro online. Centros de custos serão criados e

dessa forma manteremos os custos e despesas do projeto sob controle.

Parecer de Auditor Contábil Externo:

Temos uma parceria com a empresa de Auditoria SGS Auditores. Um parecer contábil

independente será fornecido anualmente.

Contabilidade terceirizada:

Possuímos contrato com a Evolução Contábil, especializada em organizações do

terceiro setor e dessa forma fica garantido o cumprimento das legislações contábeis

vigentes.

Apoio à micro empreendedoras: O Instituto Dom apoiará com nossas 3 etapas após o

término desse projeto (valor não computado).

Avaliamos nossa contrapartida em aproximadamente R$ 102.840,00, considerando os 9

meses do projeto.

Qual favela ou quais favelas a proposta será implementada?

Resposta: Comunidade do Parque da Cidade e Comunidade da Rocinha

Qual o histórico de atuação da organização no(s) território(s) onde será

desenvolvida a ação proposta?

Resposta: O projeto Parque Vivo tem um importante histórico de atuação voltado para

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, nas áreas de informática, reforço

escolar, promoção cultural, profissionalização, dança e esporte visando mitigar a

vulnerabilidade social da população local e adjacências. Estas ações buscam diminuir

as desigualdades sociais, ampliar os direitos e garantir acesso aos serviços

possibilitando às pessoas o acesso pleno à cidadania.

Essa comunidade se desenvolveu às margens de um parque localizado no bairro da

Gávea, bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro, com cerca de 470.000 metros

quadrados, e compõe uma grande área de proteção ambiental do Parque Nacional da

Tijuca que, por sua vez, é considerado uma das maiores reservas ambientais urbanas

do planeta. As fronteiras da comunidade, além de se confundirem com as do Parque da
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Cidade, vem progressivamente, com o passar dos anos, se aproximando da fronteira da

comunidade da Rocinha. Esta, por sua vez, possui mais de setenta mil habitantes e

constitui a maior favela do país. Sua dimensão e estrutura são tão significativas que, na

década de 90, foi promovida à categoria de bairro.

Alinhado a esta perspectiva o Instituto Dom atua com o investimento social,

desenvolvendo ações de combate à fome com distribuição de cestas básicas.

Anexe em único arquivo documentação comprobatória do histórico de atuação de

sua organização no(s) território(s) onde será desenvolvida a ação proposta. São

considerados documentos de comprovação neste item imagens das ações

realizadas, links com descrição das ações, matérias jornalísticas, publicações,

entre outros registros que corroborem a atuação da organização no(s) território(s)

descrita na proposta.

Nome do Arquivo: Historico_de_atuação.pdf

Descrição do anexo: Histórico de atuação nas comunidades e carta de parceria

Metodologia

Qual o diagnóstico rápido da situação no (s) território (s) a ser enfrentada à partir

da ação de intervenção proposta?

Resposta: A Rocinha e o Parque da Cidade são reconhecidos por serem comunidades

de alta densidade de população de grupos de risco, que envolvem um conjunto de

questões como más condições sanitárias, de alimentação, educação e controle de

doenças dessa população.  Famílias inteiras vivem em habitações com precárias

condições de higiene e falta de acesso a serviços públicos essenciais. No contexto da

pandemia da Covid-19, há a agudização das múltiplas expressões da desigualdade

social nesse território. Há muitas famílias lideradas por mulheres que estão

desempregadas e sem perspectivas de renda, mais expostas ainda à insegurança

alimentar. 

O projeto Mães Empreendedoras tem como objetivo geral contribuir para um alívio da

crise humanitária instalada pela pandemia a essas mulheres e suas famílias,

promovendo o acolhimento de 100 mães e chefes de família, moradoras do Parque da

Cidade e da Rocinha. O projeto busca promover mudanças sociais ao fomentar a

cidadania oferecendo acolhimento, capacitação e fortalecimento de potenciais iniciativas

geradoras de renda. Busca-se promover a autonomia, o protagonismo feminino e a

geração de renda de mulheres menos favorecidas chefes de família.
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Quais são os objetivos do seu projeto?

Resposta: Atuar de forma sistêmica com objetivos específicos:

1. Contribuir para a redução da crise alimentar com a distribuição de cestas básicas às

100 mulheres participantes do projeto, com alimentos não perecíveis e produtos para

higiene e proteção como máscara, sabonete e álcool gel, totalizando 900 cestas, em 9

meses.

2. Desenvolver rodas de conversas para as 100 mulheres, distribuídas em grupos de 10,

para acolhimento psicossocial, orientações sobre saúde mental, orientações preventivas

de saúde, direitos sociais e geração de renda. Prover acompanhamento e

encaminhamentos ao CRAS e programas de saúde da família. Promover a integração

das mães, desenvolver laços com parcerias institucionais.

3. Ampliar a divulgação de orientações de prevenção à pandemia. As orientações serão

enviadas por WhatsApp para as 100 mães, que também receberão panfletos

informativos impressos durante as rodas de conversas.

4. Fomento do protagonismo da mulher na geração de renda com desenvolvimento de

ações de encaminhamento a parcerias que promovem a educação, capacitação e

desenvolvimento do microempreendedorismo.

Identificaremos iniciativas de empreendedorismo para 10 mulheres participantes do

projeto. Esse apoio ocorrerá após a conclusão desse projeto e consistirá em 3 etapas,

sendo elas:  Capacitação, Doação de R$ 1.000 para compra de insumos ou cursos

técnicos, e Assessoria na gestão dos micro negócios. Também selecionaremos 2 micro

empreendedores fornecedores para  receberem o mesmo apoio.

Como seu projeto possui originalidade/criatividade quanto à proposta,

metodologia ou atividade para alcance dos resultados previstos?

Resposta: Ao comprarmos os itens de cada cesta básica no próprio território da

comunidade, estaremos promovendo a circulação de renda, o desenvolvimento e

fortalecimento da economia local. Portanto nosso projeto é original pois atendemos e

ajudamos dois públicos menos favorecidos de uma só vez; microempreendedores

fornecedores menos favorecidos e mulheres mães chefe de família menos

favorecidas.

A partir das rodas de conversa com as mulheres atendidas pelo projeto, pretendemos
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estimular a criação de novas redes de apoio e laços entre essas mães, contribuindo

para o empoderamento, conscientização de direitos, saúde e mobilização popular.

Relacionamentos estes que vão além do tempo de execução do projeto.

Ao encaminharmos 10 mulheres menos favorecidas microempreendedoras para apoio

pelo Instituto Dom, estaremos inovando no projeto também. Isso porque estaremos

ajudando o público alvo com necessidades básicas e simultaneamente com incentivo ao

empoderamento e crescimento de renda e empreendedorismo! 

Por fim, o projeto também realizará diferentes pesquisas de acompanhamento,

coletando sugestões e propostas das mães atendidas, sobre temas e sugestões para as

rodas de conversa, garantindo uma maior participação e identificação com as demandas

mais urgentes de sua realidade.

Como seu projeto possui viabilidade e possui adequação do orçamento às

atividades propostas e aos resultados previstos?

Resposta: Nosso projeto possui viabilidade frente ao orçamento proposto pelas

seguintes razões:

1) Mais de 65% do orçamento é composto de itens de cesta básica e a caixa de

embalagem. Ajustes poderão ser feitos nas quantidades e itens de cada cesta.

2) As atividades do projeto são simples e não demandam despesas altas. 

- A compra dos itens das cestas básicas será feita pela equipe do Instituto Dom, junto a

fornecedores da comunidade da Rocinha.

- O cadastramento das mulheres beneficiadas será feito com laptops e o sistema banco

de dados do Instituto Dom.

- A entrega das cestas básicas não demanda custos serão feitas com agendamento

prévio

As rodas de conversa demandam apenas 1 profissional Psicóloga e 1 Assistente Social,

ambas contempladas no orçamento. Transporte até a comunidade também foi orçado e

material de proteção máscara e álcool também orçado. 

3) A seleção e o apoio às 10 mulheres selecionadas para desenvolverem suas
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habilidades como microempreendedoras não demanda custos desse projeto. O apoio e

investimento social que oferecemos para essas mulheres será escopo de projeto e

captação de recursos do Instituto Dom.

4) Não teremos despesas com locação de espaços, equipamentos e não há despesas

excessivas com recursos humanos.

5) A equipe de voluntários e colaboradores do Instituto Dom estará à disposição e essa

equipe não demandará custos desse projeto.

Dessa forma, os resultados que esperamos do projeto não correm riscos devido a

questões orçamentárias.

Como seu projeto produzirá impacto em relação ao reforço das orientações

preconizadas pelas autoridades públicas?

Resposta: O projeto Mães Empreendedoras impactará 100 mães de famílias menos

favorecidas das comunidades do Parque da Cidade e Rocinha, compostas por mulheres

vulneráveis, mães chefe de família. Impactaremos outras 10 famílias de

microempreendedores fornecedores dos itens das cestas básicas.

O projeto reforçará constantemente as orientações determinadas pelas autoridades de

saúde. Nossas rodas de conversas mensais servirão também para repassar essas

orientações de forma verbal, para grupos de até 10 mulheres. Nossos informativos

escritos impressos em folha A4 serão distribuídos para cada uma das 100 mulheres em

cada roda de conversa contendo as orientações preventivas de saúde atualizadas

daquele momento. Por fim, a cada mês enviaremos pelo menos três mensagens

WhatsApp com artes informativas ao grupo de 100 mulheres. Essas mensagens digitais

também seguirão as orientações atualizadas e preconizadas pelas autoridades de

saúde.

Durante nossas interações com as 100 mulheres (cadastramento, entrega das cestas,

rodas de conversas, etc), nossas equipes seguirão todos os protocolos de segurança de

saúde vigentes. As práticas que nossas equipes seguirão usando máscaras, mantendo

o distanciamento, mantendo sempre pequenos grupos de pessoas, oferecendo itens de

higienização das mãos, e outras, serão exemplos a serem seguidos pelo nosso público

alvo.

O projeto possui interação com os equipamentos públicos de saúde, assistência
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social ou educação?

Resposta: Sim

Como o projeto produzirá integração com os equipamentos públicos de saúde,

assistência social ou educação?

Resposta: A partir de parceria entre o CRAS, nosso projeto visa atuar de forma

complementar e colaborativa às ações de Assistência Social promovendo o

acompanhamento dessas mulheres ao cadastramento no CADúnico e às políticas de

Assistência Social e articulação em rede.

A partir dessa parceria com o posto de Saúde no programa saúde da família, o projeto

visa colaborar com as campanhas de prevenção e cuidados com a saúde, com as

orientações no combate à disseminação do coronavírus e acompanhar a realização

dessas ações com essas famílias.

O projeto possui interação do com universidade ou instituição de pesquisa?

Resposta: Sim

Como o projeto produzirá integração com universidade ou instituição de

pesquisa?

Resposta: Como o projeto está muito próximo de uma universidade privada que já

possui parcerias com a comunidade, nosso projeto Mães Empreendedoras contará com

apoio e parceria de professores e estudantes da PUC Rio.

Quais são os resultados propostos por seu projeto?

Resposta: Os resultados esperados do projeto Mães Empreendedoras são:

1) Alívio da crise alimentar, ao fornecermos 100 cestas básicas durante 9 meses para

100 mulheres menos favorecidas, mães solteiras;

2) Público alvo mais informado e ciente da importância de seguirem as orientações

preventivas de saúde para evitar maior disseminação do coronavírus. Nossa rodas de

conversa, informativos impressos mensalmente e nossas comunicações por WhatsApp

promoverão isso;

3) Mulheres mais empoderadas, cientes de sua cidadania e de seus direitos, ao

promovermos as rodas de conversas mensais. Aumento da auto-estima entre esse

público alvo. Comunidade mais unida. Maior equilíbrio emocional entre o público alvo.
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4) Dez novas micro empreendedoras encaminhadas para terem seus próprios novos

micro negócios e serem  apoiadas pelo Instituto Dom, após a conclusão desse projeto.

Dois micro empreendedores fornecedores futuramente apoiados pelo Instituto Dom. 

5) Aumento da circulação de renda na comunidade, uma vez que os itens das cestas

básicas serão compradas diretamente lá.

Como o projeto cumprirá os protocolos de higiene recomendados para impedir a

disseminação do coronavírus?

Resposta: Seguir os protocolos vigentes de higiene será de extrema importância.

Adotaremos as seguintes ações em cada etapa crítica.

CADASTRAMENTO DAS 100 MULHERES

1) O cadastramento das 100 mulheres será feito através de um agendamento prévio,

para que não haja aglomeração. Voluntários estarão na entrada do salão para manter

distanciamento na fila, caso exista fila. O salão possui janelas para ventilação e teremos

ventiladores no local.

2) Os(as) 2 ajudantes que farão o cadastramento manterão uma distância de pelo

menos 2,5m entre suas mesas. No salão, somente estarão os 2 ajudantes e 2 mulheres

sendo cadastradas por vez. Máscaras serão obrigatórias durante todo o processo.

EMPACOTAMENTO DAS CESTAS BÁSICAS

3) O empacotamento será feito por 2 ajudantes no salão ventilado. Máscaras serão

usadas durante todo o tempo e haverá um distanciamento de pelo menos 2,5m entre

eles.

ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS

4) Na entrega das cestas básicas, faremos um agendamento prévio por telefone e/ou

WhatsApp com as 100 mulheres beneficiadas. Dedicaremos 5 dias para entregar as

cestas, portanto não mais do que 20 pessoas por dia, horário comercial, buscarão sua

cesta na sede do projeto.

RODAS DE CONVERSAS

5) A cada mês, teremos 10 rodas de conversa com 10 mulheres em cada reunião. As

cadeiras estarão distanciadas em pelo menos 2,5m em forma circular. 

6) Haverá álcool gel na entrada para higienização. Máscaras serão usadas por
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todas(os) durante a reunião, que terá duração de 90 minutos.

Dados cadastrais

Nome do Responsável Legal da Organização

Resposta: Karl Johnsson

Endereço

Resposta: Rua Romulo de Almeida  105 - 1 Recreio, RJ

Telefone

Resposta: 21 981261602

Nome do coordenador do projeto

Resposta: Andrea Barbosa

Email para contato com o coordenador

Resposta: contato@institutodom.org.br

Telefone para contato com o coordenador

Resposta: 21 98176-3530

Sua organização já executou projeto com a Fiocruz?

Resposta: Não

Caso sua organização tenha executado projeto com a Fiocruz, seu projeto está

encerrado?

Resposta: Sim

Caso tenha respondido sim a pergunta acima, anexe o Termo de Encerramento do

projeto?

Nome do Arquivo:

Você tem ciência e concordância dos termos do Regulamento desta Chamada

Pública?

Resposta: Sim

COMPLEMENTARES
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Video institucional

https://youtu.be/FwYwA4OMhfw

Website

http://www.institutodom.org.br 

Redes sociais:

http://www.facebook.com/oinstitutodom 

http://www.instagram.com/oinstitutodom 

http://www.linkedin.com/company/instituto-dom/ 

Vídeos:

https://youtu.be/FwYwA4OMhfw
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