AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PROJETO FORTALECENDO MINHA COMUNIDADE
NOTA EXPLICATIVA
Orientações Básicas para solicitar a participação no Projeto Fortalecendo Minha
Comunidade
O Projeto Fortalecendo Minha Comunidade objetiva apoiar iniciativas comunitárias que
desenvolvem atividades de esporte, lazer ou cultura, com foco na promoção da cidadania e
prevenção ao uso de drogas.
1. Como participar
Para requerer o apoio através do projeto Fortalecendo Minha Comunidade, uma ação em
parceria firmada entre a Secretaria Estadual de Políticas sobre Drogas e a Agencia de
Desenvolvimento Econômico e Social, a Organização da Sociedade Civil – OSC deverá
encaminhar um pedido para a Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social ( Av. Dom
Luís, 685 – sala 8 e 9 – Meireles – CEP 60.160-230, Fortaleza – CE) ou por via eletrônica
ades.agencia@gmail.com manifestando interesse em ser beneficiada com as ações do
Projeto Fortalecendo Minha Comunidade.
No documento enviado deverá conter:
 Identificação completa da OSC (Razão Social, CNPJ, Endereço, tempo de funcionamento,
nome e dados do responsável legal)
 Resumo das ações desenvolvidas pela OSC: número de pessoas atendidas, área de
abrangência, público alvo, natureza do trabalho desenvolvido na área do esporte, lazer,
arte, cultura, cidadania e prevenção ao uso de drogas.
 A OSC deverá manifestar interesse em participar do projeto e apresentar suas demandas
prioritárias na área de foco do projeto, registrar no documento qual seria a necessidade
da OSC para ser apoiada pelo Projeto Fortalecendo Minha Comunidade.
 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.
2. Requisitos para participar
 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.
 Serão priorizados os projetos comunitários dos municípios: Juazeiro do Norte, Várzea
Alegre, Acopiara, Iguatu, Quixelô, Fortaleza, Sobral e Massapê.
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3. O que pode ser apoiado
 Não será concedido apoio financeiro diretamente, ou seja, não haverá transferência de
recursos para a OSC.
 O apoio será concedido em materiais, respeitando dentro do possível a demanda
apresentada pela OSC selecionada e o limite de recursos disponibilizado no projeto.
 Serão disponibilizados às OSC materiais de consumo relacionados a área de esporte,
lazer, cultura e artes, ou seja materiais compatíveis com a natureza do trabalho
desenvolvido.
 Não será possível o apoio em materiais considerados como despesa de capital /
patrimônio, tais como: equipamentos de som, móveis, bebedouro, geladeira,
computador dentre outros similares.
4. Processo de Seleção
As propostas encaminhadas serão analisadas por equipe formada pela Secretaria Estadual
sobre Drogas e pela ADES, respeitando o limite de até 25 projetos e o valor disponibilizado
na rubrica do projeto.
5. Prazos
Recebimento das propostas - até o dia 09 de novembro de 2018.
Resultado final das OSC a serem apoiadas – até 20 de novembro de 2018.
6. Duvidas e esclarecimentos
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES - Av. Dom Luís, 685, salas 08 e 09 –
Meireles – CEP 60 160-230 – Fortaleza – Ceará - Telefone – 85 3244 3378 ades.agencia@gmail.com
Fortaleza, 06 de novembro de 2018
Maria Walhirtes Frota de Albuquerque
Presidente
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