AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
PROJETO FORTALECENDO MINHA COMUNIDADE
Termo de Colaboração 01/2018 – SPD / ADES – Instrumento 1050815

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE PROJETOS
COMUNITÁRIOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE DESENVOLVAM ATIVIDADES NA ÁREA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DOS
MUNICÍPIOS PRIORIZADOS PARA APOIO À AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS
A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES torna público que está apoiando 25 projetos e iniciativas comunitárias nos 08
municípios do Estado que atuem na Promoção da Cidadania e Prevenção do uso de Drogas beneficiando 1.250 pessoas e que o prazo para o
envio dos projetos fica prorrogado até o dia 09 de novembro de 2018 no horário Comercial estará recebendo na sua sede situada à Av. Dom
Luís, 689 – salas 08 e 09 – Meireles – Fortaleza – CE – CEP 60.160 estará recebendo propostas de projetos comunitários que contemplem ações
de fortalecimento da comunidade local e desenvolvam atividades de esporte, lazer ou cultura com foco prevenção ao uso de drogas localizadas
prioritariamente nos municípios: Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Acopiara, Iguatu, Quixelô, Fortaleza, Sobral e Massapê. O envio da proposta
poderá acontecer diretamente na sede da ADES, por meio eletrônico, ou por postagem nos Correios respeitando a data limite da postagem dia
09/11/2018.
Requisitos Básicos para concessão do apoio aos projetos:
 A Organização da Sociedade Civil – OSC deverá comprovar que já desenvolve ações de fortalecimento da comunidade com a execução
de atividades com crianças e adolescentes na área do esporte, lazer e cultura com foco na prevenção ao uso de drogas.
 A OSC deverá se comprometer em participar das oficinas e programações relacionadas ao Projeto Fortalecendo Minha Comunidade,
assim como introduzir nas atividades desenvolvida com o público alvo as temáticas de Promoção da Cidadania e Prevenção ao Uso de
Drogas.
 A OSC deverá manifestar interesse me participar do projeto e apresentar suas demandas prioritárias na área de foco do projeto.
Fortaleza, 30 de outubro de 2018
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