
Projeto Básico
Informação do Tipo de Núcleo
Núcleo Esporte Lazer Cidade (todas as faixas etárias)

Origem do Recurso
Dotação Orçamentária Ministério do Esporte

Identificação da Entidade
Esfera da Entidade: Entidade Privada sem Fins Lucrativos
Entidade: Instituto de Defesa dos Direitos Humanos - IDEHA
CNPJ: 01167309000133 Data Emissão: 28/07/1998
UF: PR
Município: Curitiba
Endereço: Rua Reinaldino S. de Quadros
Logradouro: Alto da XV
Complemento: 89 CEP: 80050030
DDD(Telefone): 41 Telefone: 33633103
DDD(Fax): 41 Fax: 33633103
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

projetos@iddeha.org.br

Dirigente: Paulo Cesar Pedron
CPF Dirigente: 70943427991 RG Dirigente: 279.786 MS

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Jose Luis Ventura Leal
Endereço: Rua Cascavel
Logradouro: Alto Boqueirão
Complemento: 3163 CEP: 81750090
DDD(Telefone): 41 Telefone: 33633103
DDD(Fax): 41 Fax 33633103
DDD(Cel): Celular:
E-mail:(Informe apenas um) joseluis@iddeha.org.br

Entidade de Controle Social
Entidade Associação Fênix Ações Pela Vida
UF: PR
Município: Curitiba
Endereço: Rua Augusto Stresser
Logradouro: Alto da Glória
Complemento: 191
DDD(Telefone): 41 Telefone: 33538017
DDD(Fax): 41 Fax 33538017
E-mail:(Informe apenas um) associacaofenix@gmail.com
Dirigente/Representante: Sandra Dolores de Paula Lima
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):
O projeto Exercitando Direitos, desenvolvido pelo Instituto de Defesa dos Direitos Humanos IDDEHA, tem como objetivo
promover atividades em espaços públicos, em áreas de vulnerabilidade de municípios paranaenses, para crianças, jovens
e adultos, contribuindo para promoção do direito ao lazer de acordo a Constituição Federal e com os objetivos que
constam no estatuto do Instituto: (...)aprofundar e levar ao conhecimento da sociedade, estudos, relatórios, pesquisas e
análises sobre todos os tipos de discriminações e violências, sempre tendo como principal objetivo a defesa dos direitos
do ser humano, com ênfase na família, na relação de gênero, na criança, na terceira idade, na defesa do consumidor, na
defesa do meio ambiente, na paz, na igualdade das raças e na melhora das condições de trabalho, através das seguintes
ações: (...) c) elaboração e desenvolvimento de planos, projetos e programas de ação. O Exercitando Direitos foi
desenvolvido, como proposta do Programa Esporte e Lazer da Cidade, desde o início de 2007 atuando em três Núcleos,
sendo dois deles no município de Piraquara e um em Curitiba. No total, tivemos 1.148 inscritos com 11.071 atendimentos
nas oficinas e 6.650 pessoas foram beneficiadas nos eventos de esporte e lazer. Para 2009, a finalidade é continuar as
atividades em Curitiba e Piraquara e iniciar a proposta em um terceiro Núcleo no município de Colombo. A continuidade
em dois dos Núcleos deve-se pelos seguintes aspectos: 1) Permanência do projeto fazendo com que a comunidade se
aproprie, criando mais mecanismos para a continuidade. 2) Nestes locais existem demandas para outras oficinas. 3) A
equipe do projeto considera que para avaliar melhor os impactos do projeto 1 ano de execução pode ser pouco. Para a
proposta de 2009, ao todo serão beneficiadas 1.220 pessoas, entre elas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e
portadores de necessidades especiais, em atividades como aulas de teatro, capoeira, pintura e grafiti, break, basquete,
yoga e Cine Cidadania e 13.200 nos 30 eventos para a comunidade.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):



Dentro da filosofia de atuação e dos conceitos utilizados pelo IDDEHA para a promoção da cidadania, cidadão é aquele
que vive e transita pela cidade aproveitando e utilizando os espaços públicos existentes. A onda de violência, bem como a
falta de atividades sistemáticas como parte do funcionamento da cidade, tende a deixar principalmente a população de
baixa renda com reduzidas opções de esporte e lazer, expondo-as a riscos de saúde e segurança. Neste caso ou a
população pode ficar confinada, tendo como opção de lazer a programação televisiva, ou seduzida a usar seu tempo livre
para atividades que provocam prejuízo a saúde (uso de bebida alcoólica) e/ou prejuízo a sociedade (pichações,
depredações a espaços públicos e atividades criminosas). Considerando que uma cultura de paz é desenvolvida na
medida em que os cidadãos possuem a oportunidade de desenvolverem globalmente seu potencial físico, emocional,
cognitivo e relacional, o direito ao esporte recreativo e lazer torna-se ferramenta fundamental para fomentar esta cultura.
Neste sentido, todas as oficinas proposta no presente projeto têm elementos que poderão ser utilizados para se refletir
sobre Cidadania e Direitos Humanos no próprio exercício das atividades. Sendo que esse conhecimento passa a se
consolidar nos eventos comunitários que visam estimular práticas cidadãs, disseminando a questão do acesso ao lazer
como direito social. As escolhas dos locais para implementação e ou continuação dos Núcleos deve-se tanto ao fato do
envolvimento e pró-atividade da comunidade quanto ao aspecto de serem locais de vulnerabilidade e com poucas opções
de lazer.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Não Não tem Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 233916 PR 4105805 Colombo
2 1797408 PR 4106902 Curitiba
3 82006 PR 4119509 Piraquara

N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total
3 R$ 198.631,43 R$ 20.560,00 R$ 219.191,43

Qtd Nome da Entidade Nome do
Responsável

Atribuições DDD Telefone:

1 Associação dos
Moradores do
Conjunto
Salgueiros -
UNISAL - Curitiba

Cláudio Antonio de
Oliveira

Disponibilizar
espaço para as
atividades,
divulgação e
mobilização

41 33789317

2 Colégio Estadual
Genésio Moreschi

Graciliane
Aparecida Silva

Disponibilizar
espaço para as
atividades,
divulgação e
mobilização

41 36661254

3 Colégio Prof.
Rosilda de S.
Oliveira

Maria Cristina Dias Disponibilizar
espaço para as
atividades,
divulgação e
mobilização

41 36674330

4 - Metas
N° Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

990 N° Jovens (15 a 24 anos): 120

N° Adultos (25 a 59 anos): 80 N° Idosos (a partir de 60
anos):

30

N°Total de Inscritos: 1220
N° Portadores de
Necessidades Epeciais:

20 N° Municípios: 3

N° Núcleos: 3 N° Bairros Atendidos: 8
N° Eventos: 30 N° Pessoas Beneficiadas: 12200
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
23

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

23 N° Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
Basquete Terça-feira, Quarta-feira,

Segunda-feira, Quinta-feira,
Sexta-feira

Noite, Manhã, Tarde

Break Sexta-feira, Quinta-feira,
Terça-feira, Quarta-feira,
Segunda-feira

Noite, Tarde

Capoeira Quinta-feira, Quarta-feira,
Segunda-feira, Terça-feira

Tarde, Manhã

Cine Cidadania Quarta-feira, Segunda-feira Tarde



Dança Segunda-feira, Terça-feira,
Quarta-feira, Quinta-feira

Tarde, Manhã

Graffiti e Pintura Quinta-feira, Sexta-feira,
Terça-feira, Quarta-feira,
Segunda-feira

Noite, Tarde

Yoga Quarta-feira, Segunda-feira,
Terça-feira, Quinta-feira

Tarde, Manhã

5.2 - Eventos de Esporte e Lazer
Cada um dos três Núcleos realizará 1 evento mensal durante 10 meses. A proposta é nos meses iniciais de planejamento
que o Coordenador de Núcleo em conjunto com a equipe de bolsista e representante da organização parceira defina o
calendário de eventos do ano e inicie a divulgação na comunidade. A finalidade é deixar uma data específica (ex.: último
sábado do mês) para que crie um vínculo com a comunidade. A proposta é realizar eventos diferenciados por mês como:
Lazer em Parques, Trilhas Ecológicas, Torneios entre outros que serão definidos de acordo com a demanda da
comunidade e capacidade técnica do Núcleo.
Para que seja possível a realização dos eventos, será indispensável a aquisição de vale transporte para o deslocamento
dos adolescentes e jovens participantes para os locais de realização, de forma que o vale transporte seria mais viável que
a locação de ônibus, pois permite o deslocamento de forma mais rápida e com um custo reduzido.
5.3 - Formação Continuada
A formação dos agentes do projeto será realizada de acordo com as diretrizes do programa e as etapas relacionadas no
material com as Orientações para a Implementação do Programa.
A formação inicial será realizada para um maior número de pessoas, pois servirá também como critério de seleção dos
agentes que executarão as atividades. Essa primeira etapa será realizada até o segundo mês do cronograma.
Tanto as datas do módulo de Aprofundamento quanto de Avaliação serão definidas em conjunto com a equipe do projeto,
levando em consideração as disponibilidades de tempo dos agentes e consultores, dentro dos prazos sugeridos nas
Orientações para Implementação.
No orçamento solicitado estão previstos custos para consultores, transporte, hospedagem, espaço físico e alimentação.
Para que os bolsistas e demais educadores do projeto possam participar do processo de formação será fundamental a
disponibilização de recursos para transporte, como vale transporte e combustível.

6 - Divulgação e Inscrição
A divulgação das atividades será realizada em conjunto com os órgãos municipais e escolas parceiras do projeto. Para
isso, a atuação desses parceiros locais será fundamental na divulgação nas escolas da rede pública e comunidade ao
entorno.
Essa divulgação iniciará no segundo mês do projeto com a mobilização dos parceiros para as estratégias de divulgação.
As inscrições serão feitas nos núcleos pela equipe do projeto responsável por eles.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: Colombo
Inscritos: 410 Situação: Cedido
UF: PR Município: Colombo
Endereço: Rua Bom Sucesso, 422
Logradouro: Jardim Guaratuba Complemento: 422
Cep: 83410130
Núcleo: Curitiba
Inscritos: 410 Situação: Cedido
UF: PR Município: Curitiba
Endereço: Rua Netuno, Conjuntos Salgueiros
Logradouro: Sítio Cercado Complemento: 63
Cep: 80910450
Núcleo: Piraquara
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: PR Município: Piraquara
Endereço: Rua 25 Março
Logradouro: Piraquara Complemento: 285
Cep: 83301970

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BANDEIRA NACIONAL 3
BOLAS DE BASQUETE 60
BONÉS ESPORTIVOS 100
CAMISETAS 1220
PARES DE REDES-BASQUETE 3

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 029436/2009



10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

Notebook - 1 Unidade R$ 2.990,00 Permanente R$ 2.990,00
Filmadora Digital - 1 Unidade R$
1.900,00

Permanente R$ 1.900,00

Cd player - 3 Unidades R$ 240,00 Permanente R$ 720,00
Máquina Fotografica - 3 Unidades R$
670,00

Permanente R$ 2.010,00

Mini system - 3 Unidades R$ 1.099,00 Permanente R$ 3.297,00
Encargos Contrapartida R$ 0,00
Assessoria de Imprensa - Jornalista Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 10.917,00


