ENTIDADES PODEM INSCREVER PROJETOS EM SELEÇÃO DO FIA
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A Secretaria de Assistência Social de Colatina publicou nesta sexta-feira (20), Edital de Chamamento
Público de convocação das Organizações da Sociedade Civil (OSC), inscritas no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), a apresentarem projetos voltados à promoção, à
proteção e à defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a serem financiados pelo Fundo da
Infância e Adolescência (FIA) de Colatina. Os projetos apresentados deverão atender crianças e ou
adolescentes residentes no município de Colatina
Podem participar do edital entidades privadas sem fins lucrativos; sociedades cooperativas e
organizações religiosas em conformidade com o edital.
As organizações interessadas em participar do chamamento devem protocolar os documentos no
setor de Protocolo Geral da Prefeitura até o dia 20 de setembro.
Eixos de atuação
A aplicação dos recursos do FIA devem atender prioritariamente os seguintes eixos temáticos:
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Ações e atividades voltadas ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes – 02
projetos de até R$ 80.000,00 cada;
Ações e atividades voltadas adolescentes autor de ato infracional – 01 projeto de até R$
30.000,00;
Ações socioeducativas voltadas às crianças e adolescentes em áreas de maior vulnerabilidade
social – 02 projetos de até R$ 60.000,00 cada;
Ações socioeducativas voltadas às crianças e adolescentes com deficiências – 02 projetos de
até R$ 70.000,00 cada;
Ações voltadas para qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho voltadas para
adolescentes – 01 projeto de até R$ 60.000,00;
Ações que estimulem a convivência e o fortalecimento de vínculo familiar e comunitário – 02
projetos de até R$ 80.000,00 cada.
FIA
O objetivo do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) é fomentar projetos que atuem na garantia
de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, considerando as várias
situações de vulnerabilidade e desigualdades sociais.
Clique aqui e confira o edital.
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