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DOCUMENTO DO PROJECTO
1. NOTA INTRODUTÓRIA
A Fundação “Sementes de Esperança” é uma Organização Não Governamental de inspiração
cristã, integrada na Pastoral Orgânica da Diocese de Pemba, que oferece Programas de Apoio á
População Vulnerável na área Social, de Educação e de Protecção, na Província de Cabo Delgado.
A Visão desta Fundação é:

Comprometemo-nos portanto com a Missão de:

Um mundo fraterno e solidário em que
a dignidade do ser humano seja
protegida e valorizada e as pessoas
mais vulneráveis e desfavorecidas
sejam acolhidas e promovidas em
espírito de solidariedade e harmonia
entre as diferentes culturas e religiões.

Promover a dignidade de todo ser humano e a
solidariedade por meio de iniciativas comprometidas
com os mais vulneráveis e com o protagonismo dos
mais excluídos, sensibilizando as crianças e a
comunidade, para que sejam cidadãos solidários,
conscientes, responsáveis e competentes no mundo e
na realidade em que vivem.

Nas nossas Acções promovemos os seguintes Valores:

Dignidade

Vida

Acolhida

Esperança

Solidariedade

Diálogo

2

PLANO DE ACÇÃO 2021-2022
As Áreas de Acção das actividades propostas são principalmente:

1. CENTROS

DE

ACOLHIMENTO

PARA CRIANÇAS

Os Centros privilegiarão sempre o atendimento das crianças em regime aberto, mas poderão
oferecer protecção alternativa temporária ás crianças órfãs e vulneráveis com necessidade de
protecção e receber para o atendimento provisório os menores desacompanhados.
Haverá uma especial atenção ás crianças órfãs, aos menores em risco de exclusão social ou
vítimas dos conflitos armados, bem como ás raparigas em situação de vulnerabilidade.

2. PROGRAMAS

NA

COMUNIDADE

Estes Programas visarão uma consciencialização sobre a dignidade de cada ser humano a partir
de vários trabalhos específicos em prol de crianças e pessoas vulneráveis e/ou vítimas de estigma
social. De maneira especial serão abrangidas: crianças portadoras de deficiência, crianças desnutridas
e/ou com HIV, menores vítimas de violência, negligência e exploração, alunos em risco de exclusão
social do ensino básico, médio e superior.
As Actividades envolverão tanto as famílias como a comunidade em geral e os seus líderes,
visando ajudar na mudança em relação àquelas atitudes que são nocivas ou destrutivas no
desenvolvimento pessoal e no processo de inclusão social dos mais vulneráveis, fomentando assim
uma cultura de atenção, respeito e cuidado para com eles.

3. PROGRAMAS

DE COMBATE Á HANSENÍASE

Estes Programas realizar-se-ão junto à ALEMO – Associação das pessoas atingidas pela Lepra
em Moçambique – com o objectivo de minimizar o estigma social causado pela doença e acompanhar
o processo de cura, reabilitação integral, iclusão e empoderamento das pessoas afectas pela lepra,
vivendo em situação de maior vulnerabilidade. Os Programas promoverão a Reabilitação Socioeconómica, o Apoio Psico-social, a Formação de Base na Comunidade, a Protecção de colectivos mais
vulneráveis (mulheres, crianças e idosos), a Escolarização das Crianças, o Monitoramento da Detecção
de casos e a Formação dos Animadores e membros em geral dos Nùcleos da ALEMO.

4. PROGRAMAS

DE

EMERGÊNCIA

No contexto de insegurança da Província de Cabo Delgado devido aos conflitos armados, a
Fundação trabalhará em parceria com outras Organizações para o atendimento psicossocial e
educativo das crianças deslocadas, tanto nos campos de acomodação, como nas famílias em
Pemba e em algumas localidades de reassentamento.
O objectivo destas intervenções será de criar mecanismos de protecção e ambientes o mais
possível seguros para as crianças e os adolescentes, ameaçados pelos múltiplos riscos derivados
deste contexto, favorecendo uma integração eficaz da criança na comunidade e na escola, assim
como apoiar as famílias e as suas crianças no processo de resiliência pessoal e comunitária.
Pretendemos de esta maneira, contribuir para uma sociedade mais sólida na vivência dos valores
humanos, que visam o bem comum e a solidariedade, assim como uma corresponsabilidade social mais
activa e sensível ás necessidades dos mais vulneráveis.
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2. CONTEXTO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO

Protecção infantil
De acordo com a análise de UNICEFMoçambique do ano 2020 sobre “Os impactos
da COVID-19 nas crianças em Moçambique”,
49% das crianças vivem em situação de
vulnerabilidade por causa da pobreza
multidimensional, que as torna mais expostas
aos factores de risco.
A alta prevalência de orfandade infantil,
(estima-se um número de dois milhões de
crianças órfãs em Moçambique), faz com que a
criança perca a sua primeira linha de protecção
que são os pais. Além disso, tanto a pobreza
como as situações de emergência podem vir
reduzir as competências familiares e fazer com
que aumentem os riscos de exploração do
trabalho infantil (24% das crianças dos 5 aos 14
anos, de acordo com o MICS de 2011),
violência, abusos, negligências graves sobre a
criança, tráfico de menores, assim como
práticas tradicionais prejudiciais que ponham
em risco os direitos da criança, como
casamento prematuro, gravidez precoce, etc.

de menores desacompanhados por causa da
guerra aumentou, assim como o risco de
recrutamento forçado nas milícias dos
insurgentes. Também a exploração infantil se
intensificou devido ao encerramento das
escolas e os casamentos infantis tornaram-se
uma práctica frequente, apesar da Lei 19/2019
de combate a esta prática, por causa das
dificuldades económicas das famílias, etc. Neste
contexto, os direitos das crianças pedem ser
considerados e divulgados com maior
insistência, para que a sociedade tenha
consciência da sua responsabilidade e seja mais
activa na protecção dos menores.

A opção da Fundação de inverter na
salvaguarda dos direitos das crianças órfãs e
portadoras de deficiência, assim como das
raparigas, se baseia na constatação de que elas
estão entre os coletivos infantis mais
vulneráveis. Em particular, as raparigas órfãs
e/ou em contexto de emergência são as mais
expostas a comportamentos de risco, como
casamento prematuro e exploração sexual.
No último ano, com a intensificação do
conflito armado na zona norte da Província e a
pandemia da Covid-19, os factores de risco na
vida das crianças agravaram-se visivelmente; o
número de crianças separadas dos seus pais e
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Protecção alimentar
 Alta dependência de uma agricultura cada
vez mais ameaçada por factores climáticos
adversos
 Más condições de saneamento e higiene que
estão na origem da diarréia infantil
 Inexistência de práticas alimentares
adequadas de lactantes e crianças, onde apenas
13% das crianças de 6 a 23 meses recebem uma
dieta mínima recomendável.

Conforme o Sumário da Situação de
Insegurança Alimentar e Desnutrição Aguda de
Moçambique 2019/20, a Província de Cabo
Delgado está em uma situação de insegurança
alimentar aguda, agravada pelo ciclone
Kenneth de 2019 e os ataques terroristas dos
insurgentes, que provocam até agora
destruição de infraestruturas, aldeias e modos
de vida, perdas agrícolas, deslocamentos
internos e outros danos.

Neste contexto, a Fundação propõe um
Programa na comunidade que possa garantir a
protecção alimentar das crianças e o
treinamento das mães, para melhores práticas
de cuidados aos bebês, abrangendo o Distrito
de Mecufi, classificado como um dos mais
afectados por desnutrição infantil, e a Cidade
de Pemba, onde a afluência massiva de famílias
deslocadas traz uma maior prevalência de
crianças desnutridas nos primeiros anos de
vida.

De acordo com UNICEF, a desnutrição
crônica
em
Moçambique
manteve-se
relativamente inalterada durante os últimos 15
anos, com 43% das crianças menores de 5 anos
afectadas por desnutrição crônica. Isso
aumenta a mortalidade infantil e prejudica o
desenvolvimento físico e intelectual das
crianças, afectando assim o capital humano em
geral.
A desnutrição infantil é mais acentuada
nas províncias do norte, entre as quais Cabo
Delgado, pelas seguintes causas:

.
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Combate da Lepra
Nos últimos anos, Moçambique
registou mais de dois mil novos casos de lepra
em 23 distritos considerados endémicos no
país, segundo os dados da Organização
Mundial de Saúde. Estes casos de lepra
registaram-se essencialmente nas províncias
de Cabo Delgado e Nampula no norte, bem
como em Manica, Sofala e Zambézia, no centro
do país.

Após a Declaração de Alma-Ata em 1978,
que afirmava que a saúde é um direito humano
fundamental, a Organização Mundial de Saúde
introduziu a Estratégia de Reabilitação Baseada
na Comunidade, com a intenção de melhorar a
qualidade de vida das pessoas com
incapacidades, por meio de iniciativas
comunitárias. Foram promovidas desta maneira
comunidades mais inclusivas, assim como a
utilização de recursos locais para apoiar a
reabilitação das pessoas com incapacidades,
dentro das suas próprias comunidades. No
entanto, a persistência do estigma, os factores
ligados às crenças culturais e a falta de
conhecimento
sobre
algumas
doenças
obstaculizam que as pessoas afectadas pela
lepra sejam integradas na comunidade, como
indivíduos iguais aos outros.

A relatora especial para a eliminação da
lepra, do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos (ACNUDH), mostrou
preocupação
sobre
a
situação
em
Moçambique, onde disse que é necessário agir
para combater os casos reportados, assim
como a discriminação contra as pessoas
afectadas pela lepra, salvaguardando o seu
direito de participar em todos os processos de
tomada de decisão, bem como na elaboração,
execução, monitorização e avaliação de
políticas públicas que as envolvam.
De facto, muitas pessoas com lepra
permanecem ainda presas num ciclo
interminável de discriminação e deficiência
que só pode ser combatido com a informação
e a educação.
A lepra continua a afectar pessoas e leva
a graves violações de direitos humanos, o que
mostra que há atrasos no diagnóstico e falta de
acesso ao tratamento. De acordo com a
relatora das Nações Unidas, os países onde a
lepra é endémica associa-se às desigualdades
sociais e afecta principalmente as comunidades
mais pobres, estando as crianças entre aqueles
que sofrem desnecessariamente.

Frente a isto e em parceria com a
Associação das pessoas atingidas pela Lepra
-ALEMO-, a Fundação promoverá a dignidade
das pessoas afectadas pela lepra, aderindo ao
desafio de combater a doença, através da
informação, a educação comunitária, a
reabilitação baseada na comunidade, a
facilitação das curas e a abolição do estigma
social derivado desta doença.
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3. OBJECTIVOS
Neste contexto a Fundação “Sementes de Esperança”, através dos seus Centros e Programas,
deseja contribuir com as suas actividades pretendendo atingir os seguintes objectivos:

1

• Apoiar o bem-estar integral, a educação, o desenvolvimento e a saúde físca e psicológica
das crianças órfãs, vulneraveis e desacompanhadas.

2

• Assistir as crianças deslocadas e afectadas pelos conflictos armados na Província, com
necessidade de apoio psicossocial e educação.

3

• Favorecer a promoção das raparigas através da educação e a formação humana e
profissional.

4

• Promover o acesso ao ensino médio e superior e á vocação profissional dos jovens em
situação de vulnerabilidade social e carência económica.

5

• Fomentar a escolarização e reduzir a taxa de desistência escolar na infância mais
desfavorecida e carente .

6

• Prevenir e recuperar a desnutrição infantil nos três primeiros anos de vida.

7

• Favorecer a inclusão das crianças portadoras de deficiência na escola, na familia e na
comunidade.

8

• Criar ambientes seguros para as crianças e uma cultura de salvaguarda na família e na
comunidade.

9

• Fomentar a resiliência pessoal e comunitária nas famílias afectadas pelos conflitos
armados.

10

• Promover a dignidade, a cura e a integração social das pessoas afectadas pela lepra.
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4. ABORDAGEM E ESTRATÉGIA DO PROJECTO
Toda abordagem nos Programas da Fundação “Sementes de Esperança” tem como base uma
análise da realidade, que se realiza a partir do contacto directo com ela. Neste sentido, qualquer
proposta de actividades será precedida e acompanhada constantemente por um intenso trabalho de
conhecimento do contexto, através do encontro, a auscultação e o diálogo com os beneficiários, as
famílias e a comunidade em geral. De maneira especial, será dada atenção às realidades mais
vulneráveis, onde por diferentes factores, a salvaguarda dos direitos humanos das crianças e dos
adultos mais frágeis está em maior risco.
As estratégias na implementação das Actividades terão em conta primordialmente a
consciencialização dos principais intervenientes e beneficiários e visarão empoderar as comunidades,
para que sejam capazes de mobilizar e utilizar os recursos nelas existentes. As intervenções da
Fundação visarão sempre despertar atitudes proactivas de cuidado para com os mais frágeis e
necessitados e de uma sensibilidade concreta que leve a assumir uma responsabilidade pessoal e
comunitária, que favoreça eficazmente a inclusão social e a promoção integral das pessoas mais
vulneráveis.
Junto à promoção de atitudes de cuidado na comunidade serão desenvolvidas as habilidades e
potencialidades das pessoas, proporcionando oportunidades de treinamento vocacional, apoio
psicossocial, formação humana e promoção do auto-sustento. Tudo esto realizar-se-á em coordenação
com as estruturas locais -lideres comunitários e religiosos, serviços de saúde, protecção e educação- e
fortalecendo ma medida do possível estes serviços.
No atendimento de crianças, adolescentes e jovens serão proporcionados espaços de atenção
individual, realizados por meio do Acompanhamento Psicossocial (APS), Programas de Aprendizagem
Social e Emocional (ASE) e Projectos Educativos Individualizados (PEI’s) com uma atenção particular ás
Necessidades Educativas Especiais (NEES).
Atenção á
Criança
Vulnerável

Fortalecimento
da Pessoa
Vulnerável

Responsabilidade
pessoal e
comunitária

Empoderamento
da Comunidade

No objectivo de promover competências que ajudem a empoderar os mais frágeis e excluídos,
serão proporcionadas oportunidades para desenvolver e potenciar os recursos da população mais
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desfavorecida, em vista de um processo de recuperação que cultive o espírito de autonomia, confiança
e esperança no desenvolvimento dos talentos pessoais que cada um tem.
Em cada Programa ou Centro que a Fundação desenvolverá, será adoptado o critério de
participação que se concretizará nos seguintes âmbitos:
Participação da Criança e Pessoa Vulnerável
Participação dos Encarregados de Educação
Participação da Comunidade

Esta metodologia participativa pretende envolver tanto a criança como os adultos na tomada de
consciência da realidade, para que junto a eles seja assumido o compromisso para a mudança positiva
necessária na abordagem de cada situação. Desta maneira promover-se-ão comunidades e indivíduos
solidários, conscientes, responsáveis e comprometidos com o seu próprio desenvolvimento integral
e com o entorno em geral.

5. MECANISMOS DE COORDENAÇÃO, MONITORIA E AVALIAÇÃO
Os Programas e Centros terão mecanismos de coordenação, monitoria e avaliação
supervisionados e adaptados às necessidades específicas de cada um. A coordenação desempenhar-seá em quatro áreas básicas:
1)
2)
3)
4)

Centros de Acolhimento
Programas na Comunidade
Programas de Combate à Hanseníase
Programas de Emergência

Dentro de cada Área, os Centros e Programas terão também figuras de coordenação específica.
Coordenador do "Lar da Esperança"

Coordenação Geral
(Instituidoras)

Coordenador Geral dos
Centros de Acolhimento

Coordenadora do Centro Recreativo
"Okhaviherana"

Coordenadora Geral dos
Porgramas na Comunidade

Coordenador do Centro "Talita
Kum" - "Jovens de Esperança"

Coordenador Geral dos Programas de
Combate á Hanseníase
Coordenadora de
Programas de Emergência

Para a Monitoria far-se-á uso das listas de verificação dos Padrões Mínimos de Atendimento á
Criança (MGCAS), assim como de outros instrumentos de registro úteis para monitorar o impacto das
actividades, de maneira a garantir que todos os serviços sejam oferecidos de maneira adequada e
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qualitativa. A capacitação contínua para a correcta aplicação dos instrumentos e a supervisão da
monitoria serão a base do nosso procedimento.
Tanto nos Centros de Acolhimento como nos outros Programas, existirão processos dos
beneficiários que terão informações continuamente actualizadas e compreensivas de: história social,
serviços disponibilizados, plano de integração familiar e de reabilitação integral. A documentação
incluirá um processo individual de crescimento, recuperação e reabilitação, que permita actualizar
pontualmente as acções necessárias para alcançar o objectivo global sobre cada beneficiário.
Em todas as Actividades será avaliada a qualidade e a eficácia em três níveis de impacto:
Impacto directo no
beneficiário

Impacto no colectivo ao
qual pertence o
beneficiário

Impacto indirecto na
família / comunidade

Desta maneira procurar-se-á uma contínua melhoria da qualidade dos serviços, o que vai ter em
conta não só a eficácia nos resultados visíveis, mas também os valores humanos e atitudes com que
tais acções serão promovidas.

6. RESULTADOS ESPERADOS
Com referência aos Objectivos delineados nos diferentes Centros e Programas, a Fundação
pretende alcançar os seguintes resultados:
 120 crianças órfãs, vulneráveis e desacompanhadas assistidas qualitativamente na educação e
atendidas no seu desenvolvimento integral, com especial atenção aos aspectos de saúde física
e psicológica, bem como de protecção e bem-estar integral
 150 crianças vulneráveis e/ou deslocadas atendidas com programas específicos de apoio
psicossocial e educação com atenção ao ambiente familiar
 50 raparigas em situação de vulnerabilidade acompanhadas na educação, formação humana e
profissional
 50 jovens e adolescentes, do ensino médio e superior em situação de vulnerabilidade social e
carência econômica, acompanhados no seu processo educativo e no treinamento profissional
 200 crianças do ensino primário em situação desfavorecida apoiadas na escolarização
 40 crianças desnutridas recuperadas nos primeiros 36 meses de vida
 50 crianças portadoras de deficiência com uma melhor integração na família, comunidade e
escola, sendo acompanhadas nas suas necessidades especiais, bem como as suas respectivas
famílias fortalecidas nas competências educativas
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 600 famílias, com factores de risco prejudiciais para o desenvolvimento harmonioso da criança,
consciencializadas sobre a salvaguarda dos direitos dos menores e a necessidade de ambientes
mais seguros para a criança
 2 comunidades afectadas pelos ataques armados mais resilientes e fortalecidas nas suas
habilidades
 250 pessoas afectadas pela lepra acompanhadas nas suas necessidades psicossociais e no
processo de cura e integração social

7. DURAÇÃO
O Projecto apresentado refere-se ao biênio 2021-2022, contudo, a duração destas Actividades é
indeterminada, já que as acções que se pretendem realizar a nível comunitário e sócio-educativo são
de carácter permanente e oferecem um acompanhamento a longo prazo.

8. ORÇAMENTO
Para a realização das Actividades propostas neste Plano de Acção, a Fundação disponibilizará um
montante financeiro de 13.200.000,00 Meticais por ano conforme os seguintes orçamentos
específicos:
CENTROS DE ACOLHIMENTO

ORÇAMENTO ANUAL

Lar da Esperança “Elda Lunelli”
6.500.000,00

Centro Recreativo “Okhaviherana”
Centro “Talita Kum” e “Jovens de Esperança”
PROGRAMAS DE APOIO Á COMUNIDADE

ORÇAMENTO ANUAL

Programa “Ultzama”
Programa “Uribe”
5.100.000,00

Programa “Talentos”
Programas “Casa Azul”
Centro “Lambaréné” e Núcleos da Associação ALEMO
PROGRAMAS DE EMERGÊNCIA

ORÇAMENTO ANUAL

Crianças do Centro de Acomodação de Metuge

560.000,00

Crianças da zona de reassentamento de Ntocota

240.000,00

INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO ANUAL

Manutenção e melhoria das instalações

800.000,00
13.200,000, 00

TOTAL
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9. ANEXOS
a. PLANO DE TRABALHO GERAL
O Plano de Trabalho Geral para o biênio 2021-2022 compreende onze Acções Essenciais, que
abrangerão prioritariamente as crianças em situação de vulnerabilidade por diferentes causas e os
adultos vulneráveis por causa da Lepra. Estas acções se realizarão em quatro modalidades:





Centros de Acolhimento
Programas na Comunidade
Programas de Combate á Hanseníase
Programas de Emergência
TIPO DE
ACTIVIDADE
Centro de
Acolhimento em
Regime Misto
Centro de
Acolhimento em
Regime Aberto

ACÇÕES ESSENCIAIS

BENEFICIÁRIOS

Protecção Social Básica
da Criança

Menores órfãos, vulneráveis e
desacompanhados

Apoio Psicossocial à
Criança Vulnerável

Crianças em risco social,
vulneráveis e deslocadas

Promoção da rapariga

Raparigas órfãs e carentes

Formação e promoção
na adolescência juvenil

Jovens e adolescentes com
necessidade de acompanhamento
sócio-educativo

Recuperação da
desnutrição infantil

Crianças com desnutrição severa
e/ou infectadas por HIV/Sida

Programa na
Comunidade

Promoção da
escolaridade

Crianças e jovens em risco de
exclusão do ensino primário e
secundário.

Programa na
Comunidade

Formação universitária

Jovens em dificuldade

Programa na
Comunidade

Educação especial e
inclusiva

Crianças portadoras de deficiência
física e intelectual

Programa na
Comunidade

Protecção de menores

Menores vítimas de violência,
negligência, exploração, tráfico,
casamentos prematuros, etc.

Programa na
Comunidade

Apoio psicossocial,
protecção e educação
a menores deslocados

Crianças deslocadas

Programa de
Emergência

Cidade de Pemba, Campos de
Acomodação de Metuge, Área de
reassentamento de Ntocota

Apoio psicossocial e
sanitário, advocacia e
reabilitação na
comunidade

Pessoas afectadas pela lepra

Programas de
Combate á
Hanseníase

Centro “Lambaréné” - Pemba e
Distritos de Mecufi, Metuge,
Ancuabe, Chiúre e Namuno

Centro de
Acolhimento em
Regime Misto
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CENTRO / PROGRAMA
Lar da Esperança
“Elda Lunelli”
Pemba
Centro Recreativo “Okhaviherana”
Pemba
Centro “Talita Kum” – Pemba
Programa
“Jovens de Esperança” Pemba
Programa “Ultzama” - Distrito de
Mecufi e Pemba
Programa “Uribe”
Distritos de Pemba, Metuge, Mecufi,
Ancuabe, Chiúre e Namuno
Programa “Talentos”
Pemba
Programa “Casa Azul”
Pemba e
Distrito de Mecufi
Centro de Referência para a
Protecção da Criança
Pemba
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b. PLANO DE TRABALHO ANUAL
As Actividades no ano 2021 poderão ser afectadas pelo impacto da Covid-19 e dos conflitos
armados na Província; estes factores determinam uma probabilidade de imprevistos difícil de calcular.
No Plano de Trabalho a seguir, será tido em conta o que cabe às previsões possíveis.

CENTROS DE ACOLHIMENTO
No biênio 2021-2022 estima-se que serão atendidas, cada ano, 370 crianças em situação de
vulnerabilidade, através dos três Centros de Acolhimento específicos por cada tipo de vulnerabilidade.
Após a pandemia, podendo voltar ao regime de funcionamento normal, o número de crianças
atendidas poderá subir a 550.
Os Centros de Acolhimento oferecerão os seguintes serviços:

CENTRO

SERVIÇOS

GRUPO
ALVO

LAR DA ESPERANÇA
“ELDA LUNELLI”
Crianças órfãs,
vulneráveis e
desacompanhadas
• Protecção alternativa
• Acompanhamento
educativo
• Apoio psicossocial
• Protecção alimentar
• Cuidados de saúde
• Treinamento
vocacional
• Integração e
reunificação familiar

CENTRO
RECREATIVO
“OKHAVIHERANA”

“TALITA KUM”

PROGRAMA
“JOVENS DE
ESPERANÇA

Crianças vulneráveis
e deslocadas

Raparigas
vulneráveis

Adolescentes e
jovens vulneráveis

• Apoio psicossocial
• Acompanhamento
educativo
• Protecção social
• Trabalho com as
famílias
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CENTRO

• Promoção
• Acompanhamento
feminina
nos estudos
• Acompanhamento • Formação
socioeducativo
profissional
• Formação
• Formação Humana
profissional
• Apoio psicossocial
• Trabalho com as
famílias

PLANO DE ACÇÃO 2021-2022

PROGRAMAS NA COMUNIDADE
Os Programas na Comunidade realizarão as seguintes actividades:
1- Programas de acompanhamento das crianças com desnutrição e com deficiência e
fortalecimento das suas famílias na Cidade de Pemba e no Distrito de Mecufi
PROGRAMA “ULTZAMA”

PROGRAMA “CASA AZUL”

GRUPO
ALVO

Crianças desnutridas

Crianças portadoras de deficiência

LUGAR

Pemba e Distrito de Mecufi

Pemba e Distrito de Mecufi

ACTIVIDADES

PROGRAMA

•
•
•
•

• Educação especial
• Língua de sinais
• Fisioterapia e massagens
• Apoio psicossocial
• Treinamento das mães
• Cuidados de saúde
• Protecção social
• Trabalho com as famílias

Protecção alimentar
Treinamento das mães
Cuidados de saúde
Trabalho com as famílias

2- Programas de acompanhamento escolar das crianças com vulnerabilidade social e
econômica ou vítimas de estigma social por deficiência ou lepra, na Cidade de Pemba e
nos Distritos de Mecufi, Metuge, Ancuabe, Chiúre e Namuno.
Programa de becas universitárias a jovens em dificuldade socioeconômica.

PROGRAMA

PROGRAMA “URIBE”

PROGRAMA “TALENTOS”

GRUPO
ALVO

Crianças em risco de exclusão social

Jovens com dificuldades

LUGAR

Pemba e Distritos de Mecufi, Metuge,
Ancuabe, Chiúre e Namuno

Pemba

ACTIVIDADES

• Apoio em material e fardamento escolar
• Acompanhamento sócio-educativo
• Trabalho com as famílias
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• Bolsas de estudo universitárias
• Treinamento vocacional

PLANO DE ACÇÃO 2021-2022
3- Programas para a Protecção Infantil e a consciencialização comunitária sobre a
salvaguarda dos direitos da criança

PROGRAMA

CENTRO DE PROTECÇÃO DA
CRIANÇA

PROGRAMAS TRANSVERSAIS DE
SALVAGUARDA DOS DIREITOS DA CRIANÇA

GRUPO
ALVO

Crianças afectadas por
tratamentos negligentes, violência
infantil, abusos e exploração

Comunidades em geral, Instituições
educativas e religiosas e Centros de
Acolhimento

LUGAR

Pemba

Pemba

ACTIVIDADES

 Aconselhamento familiar
 Apoio Psicossocial às crianças
 Actividades de aprendizagem
social e emocional
 Facilitação do atendimento
psicológico, legal e de saúde às
vítimas
 Formação para adultos e
crianças

 Divulgação e promoção dos direitos da
criança
 Capacitações sobre violência infantil,
factores de riscos e mecanismos de
protecção infantil
 Divulgação e sensibilização sobre a Lei
19/2019 de combate aos casamentos
infantis
 Sensibilização sobre Protocolos para a
protecção da criança

PROGRAMAS DE COMBATE Á HANSENÍSE
Estes Programas realizar-se-ão em colaboração com a Associação ALEMO na Cidade de Pemba e
nos Distritos de Mecufi, Metuge, Ancuabe, Chiúre e Namuno
APOIO AOS NÚCLEOS DE ALEMO

CENTRO “LAMBARÉNÉ”

GRUPO ALVO

Pessoas afectadas pela lepra

Pessoas atingidas pela lepra com
necessidades especiais

LUGAR

Distritos de Mecufi, Metuge,
Ancuabe, Chiúre e Namuno

Pemba

ACTIVIDADES

PROGRAMA

 Formação de base
 Reabilitação
Baseada
na
Comunidade
 Advocacia
 Monitoria dos tratamentos
 Protecção
das
pessoas
vulneráveis
 Fortalecimento econômico
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• Apoio psicossocial
• Reabilitação física
• Acompanhamento no tratamento e
cura das úlceras
• Treinamento profissional
• Projectos de geração de rendimento
• Alfabetização
• Reintegração social
• Acolhimento temporário

PLANO DE ACÇÃO 2021-2022

PROGRAMAS DE EMERGÊNCIA
Os Programas de Emergência visarão principalmente dar uma resposta á situação das crianças
deslocadas, vivendo em campos de acomodação ou em zonas de reassentamento.
PROGRAMA

CRIANÇAS EM CAMPOS DE
ACOMODAÇÃO

CRIANÇAS REASSENTADAS

Crianças e adolescentes deslocados

Crianças vulneráveis

LOCAL

Campo 25 de Junho – Metuge

Ntocota (Distrito de Metuge)

ACTIVIDADES

GRUPO
ALVO
•
•
•
•
•
•

• Apoio escolar
• Trabalho com as famílias

Acompanhamento educativo
Apoio psicossocial
Protecção infantil
Educação parental
Formação humana
Treinamento dos pais sobre protecção

QUADRO DO PESSOAL
Para a realização de todas estas Actividades, a Fundação contará com um Quadro do Pessoal de
45 trabalhadores, sendo 23 mulheres e 22 homens, com as seguintes funções:
Categoria
Coordenadores
Educadores
Técnica Social
Psicóloga Educacional
Assistentes infantis
Mestres de Formação Profissional
Pessoal de saúde
Cozinheiras
Pessoal de limpeza
Logística e manutenção
Guardas
Total

Assalariados
7
8
1
1
4

Prestação de serviços
1

2
1
4
6
2
7
40

16

1 empresa
5

TOTAL
7
9
1
1
4
2
1
4
6
2
8
45

