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 MAWON     

 

Titulo do Projeto: MAWON Integra 
Responsável pelo Relatório: Robert Montinard 
Período de execução: 14/10/2020 a 06/12/2020 
Valor total do projeto: 84480,00

 

   http://www.mawon.org/sobre-nos/ 

   21 972258670 

   contato@mawon.org 

   Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro
 

 
- Avaliação do planejamento. Atividades e processos em andamento ligados diretamente ao projeto

Mês/Ano Atividade Execução Avaliação do processo

Outubro/2020
Planejamento e
composição da
equipe

Executada(s)
totalmente

No planejamento, o processo seletivo da Equipe deu-se regularmente, com a
contratação de profissionais parceiros da Mawon.

Novembro/2020
Aulas de
português -
Cycle 1

Executada(s)
totalmente

Findo o processo seletivo dos participantes, a Mawon distribuiu os kits de aula no dia
27/11, no local parceiro Esquina Lapa. No dia 30/11, houve um encontro online de
boas-vindas e no dia seguinte começaram oficialmente as aulas online das duas
turmas, que têm ocorrido regularmente desde então.

Novembro/2020
Atendimento e
assistencia
socio-juridica

Executada(s)
totalmente

Neste primeiro momento, a Mawon está fazendo contato individualmente com cada
participante para mapear as necessidades de atendimento sociojurídico. No próximo
mês, será dado início aos atendimentos.

Novembro/2020 Supporte na
empregabilidade

Executada(s)
totalmente

Foi realizada uma pesquisa macro sobre empregabilidade de migrantes e refugiados
no Brasil e iniciou-se diálogo com uma série de ONGs e empresas que promovem
diversidade. Após finalizado o processo de seleção dos participantes, iniciou-se
também o processo de mapeamento dos perfis profissionais.

- Atividades extras

 Mês/Ano Atividade Execução Avaliação

EXTRA
1 11/2020 Entrega de Cestas

Básicas
Executada(s)
totalmente

Junto com os kits de aulas, foram distribuídas cestas básicas para os
participantes do programa.

 
- Quais são as cinco principais atividades previstas para o proximo período de execução do projeto, que utilizaram recursos do projeto

 

1. Aulas de Português: Continuidade das aulas seguindo o cronograma. 
2. Apoio à Empregabilidade: Finalização do mapeamento dos perfis profissionais dos atendidos e início dos atendimentos individuais para a
preparação dos CVs. 
3. Atendimento sociojurídico: Finalização do mapeamento das necessidades de documentação dos atendidos e início dos atendimentos
individuais.

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

1. Quantidade de participantes: 50

2. Perfil: 50 refugiados e migrantes

3. Quantidade inicial de inscritos: 50

4. Houve alguma modificação no meio de inscrição/seleção do público?  Não  

- Indicadores e metas

Objetivo Indicador Tipo
Acompanhamento

Meta do
planejamento

Meta
efetiva do
período

% do
indicador
total

Aperfeiçoamento
do Português

Melhoria na habilidade de lidar com problemas
diários graças ao idioma aprimorado. Somatório 35,0 0 0,00

Aperfeiçoamento
do Português

Estudantes com progresso nas notas das
avaliações Somatório 35,0 0 0,00

Assistência Social
e Jurídica Inadequações eliminadas e/ou reduzidas Somatório 35,0 0 11,43

Integração Maior integração dos beneficiários na sociedade
brasileira. Somatório 35,0 0 0,00

Suporte à
empregabilidade

Imigrantes que participaram de processos seletivos
para trabalho. Somatório 35,0 0 8,57

Suporte à
empregabilidade Aumento substancial da renda familiar Somatório 25,0 0 0,00

Suporte à
empregabilidade Imigrantes que elaboraram novos currículos Somatório 35,0 0 0,00

- Atividades desenvolvidas pela organização não contempladas por este apoio

 
1. Finalização do Projeto Empregadorismo 3a Ed., que contou com o apoio da USAID e OIM Brasil, e atendeu 40 empreendedores migrantes da
Venezuela e países vizinhos com aulas e mentorias semanais de educação empreendedora. Paralelamente ao programa de aulas, o projeto
também construiu uma plataforma de vendas online dos atendidos: https://www.vitrum.lat/.

 2. Entrega de doações de cestas básicas e kits de higiene para refugiados e migrantes em parceria com o Instituto Phi através da Campanha
Riocontracorona.org.
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 3. Fim da Campanha de Doação para o artista senegalês Papa Babou Seck, que passa por desafios financeiros por causa da pandemia do
coronavírus.

 4. Início da Campanha de Doação para o venezuelano Marco Mendoza que passará por uma cirurgia na perna e ficará 6 meses sem poder
trabalhar.

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

1. Quantas pessoas da equipe se dedicam à execução deste projeto? 6

2. Como a equipe tem se organizado? Idealmente dentro do previsto

3. Cite até 3 pontos fortes ou fracos que justificam sua resposta:
1. Muita boa coesão da equipe e competências dos seus membros
para a preparação da execução efetiva do processo de inscrições
(e tempo recorde) e inicio das atividades previstas.

 

2. Numero muito grande de inscrições em menos de 6 dias graça
as dinâmicas de articulação da equipe de mobilização &
articulação ; confirmação da consolidação da rede de migrantes da
Mawon e importância das aulas de Português para o processo de
integração das pessoas.

 
3. Apesar do atraso no inicio das aulas de português, a "rotina"
das aulas online esta sendo muito boa com uma participação ativa
dos participantes.

- Análise da execução do projeto durante o período deste relatório

1. Os objetivos do projeto estão sendo cumpridos? Sim, de forma parcial

2. Descreva as razões identificadas:
Devido ao atraso de 1 mês na aprovação da Comunicação do projeto, houve atraso de mesmo
período no início do processo seletivo dos participantes (que foi reduzido para 6 dias, ao redor
dos 15 dias previstos inicialmente), definição dos grupos (Nivel 1-basico e Nivel 2-Avançado) e
início das aulas de Português online.

3. Cite até três ganhos/conquistas do período do relatório

1. No Apoio à Empregabilidade, foram realizadas reuniões com
ONGs e empresas relevantes no tema da diversidade, como
Círculo de Hospitalidade, Estou Refugiado, Toti, Diversity Bbox,
Troca, Sodexo e Blueshift Brasil. Também foi assinado um
Contrato de Cooperação & Parceria com a Troca.

 
2. Graça ao modelo online das aulas, as barreiras referente ao
deslocamento não existem mais e permite a participação de
migrantes e refugiados morando em outras cidades do Estado do
Rio de Janeiro (ex: Bangu, Campo grande, Marica)

 
3. Inscrições de mais de 130 alunos em menos de 6 dias para
participar do programa, sendo pessoas do Rio de Janeiro e fora do
estado (RR, SP, por ex.), o que demonstrou a força da articulação
e das redes da Mawon.

4. Cite até três dificuldades/problemas encontrados no período do relatório 1. Houve dentre alguns alunos uma dificuldade inicial de acessar a
plataforma Zoom para assistir as aulas online.

 
2. Houve uma dificuldade de acessar ao kit e a cesta basica
presencialmente por parte dos alunos morando longe do centro do
Rio de Janeiro e por conta do Covid-19.

 
3. Dificuldade com o acompanhamento individual a distancia (por
telefone) para instalação dos App do Zoom e do Telegram no
celular de cada participante.

- Se você fosse resumir este período do projeto apoiado em duas palavras, quais seriam?

 1. Articulação

 2. Organização

- História inspiradora

Uma inspiração do início das aulas de português do Projeto Integra tem sido o aluno peruano José Leandro Jimenez,
que possui 61 anos de idade. Na primeira aula, José alegrou a turma ao falar que "nunca é tarde para aprender" e

mostrar toda sua animação e satisfação com a oportunidade. Em outro momento da aula, quando a professora Rita
instruía sobre escritas numérica, José relatou sua alegria de finalmente aprender como se escreve a sua idade por

extenso. Ele afirmou que nos 15 anos que mora no Brasil ainda não sabia escrever corretamente. Mais tarde, no grupo
da aula no Telegram (foto em anexo), José escreveu a sua idade, mostrando que tinha aprendido corretamente a escrita.
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- Registro fotográfico/material divulgação

Entrega dos Kits de Aula

Entrega dos Kits de Aula
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Boas Vindas no Zoom - 30/11/2020

Kit de Aula: Apostila, máscara e auxílio

  

- Relatório financeiro

Tipo de Investimento Item Valor Previsto Valor Efetivo

Outros..... Contador 1200,00 1200,00

Outros..... Custos de Atividades (Material de Papelaria) 600,00 529,05

Outros..... Custos de Atividades (Workbook) 1500,00 670,84

Outros..... SEO e Mídias Sociais 1000,00 400,00

Outros..... Transporte dos beneficiados 14580,00 0,00

Recursos Humanos..... Articulador Local (Part-time) 6000,00 1200,00

Recursos Humanos..... Assistante Financeiro (Part-time) 10000,00 1700,00

Recursos Humanos..... Assistente de RH e Comunicação (Part-time) 9000,00 1000,00

Recursos Humanos..... Coordenador de Mobilização e Articulação 14000,00 2800,00

Recursos Humanos..... Coordenador Geral 15000,00 3000,00

Recursos Humanos..... Instrutor de Português (Part-time) 9000,00 1000,00

Transporte e alimentação..... Transporte Equipe e Voluntários 2600,00 516,97

 

Saldo Anterior R$ 0,00

Repasse no período R$ 16.896,00

Gasto real R$ 15.328,86

Saldo em conta R$ 1.567,14

- Relatório de remanejamento

Tipo de
Investimento Item Valor

Previsto
Novo
Tipo Novo Item Valor

Remanejado

Outros Contador 1200,00 0,00

Outros Custos de Atividades (Material de
Papelaria) 600,00 0,00

Outros Custos de Atividades (Workbook) 1500,00 0,00

Outros SEO e Mídias Sociais 1000,00 0,00

Outros Transporte dos beneficiados 14580,00 Outros Auxílio Internet dos
beneficiados 1312,00

Recursos Humanos Articulador Local (Part-time) 6000,00 0,00

Recursos Humanos Assistante Financeiro (Part-time) 10000,00 0,00

Recursos Humanos Assistente de RH e Comunicação
(Part-time) 9000,00 0,00

Recursos Humanos Coordenador de Mobilização e
Articulação 14000,00 0,00
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Recursos Humanos Coordenador Geral 15000,00 0,00

Recursos Humanos Instrutor de Português (Part-time) 9000,00 0,00

Transporte e
alimentação Transporte Equipe e Voluntários 2600,00 0,00

- Relação de recibos e notas fiscais no período

Item Planejamento Item da Nota Valor Número Data

Articulador Local (Part-time) Articulador local - novembro 600,00 080 11/11/2020

Articulador Local (Part-time) Articulador Local - novembro 600,00 78 23/10/2020

Assistente de RH e Comunicação
(Part-time) Assistente de RH - novembro 1000,00 202000000001 22/11/2020

Assistante Financeiro (Part-time) Assistente Financeiro 1 - novembro 600,00 081 11/11/2020

Assistante Financeiro (Part-time) Assistente Financeiro 1 - outubro 600,00 77 23/10/2020

Assistante Financeiro (Part-time) Assistente Financeiro 2 - novembro 500,00 035 11/11/2020

Transporte dos beneficiados Auxílio Internet dos participantes 1312,00 Recibos
assinados 27/11/2020

Contador Contador 1200,00 01775 05/11/2020

Coordenador de Mobilização e
Articulação Coordenador de Mobilização - Novembro 1400,00 034 11/11/2020

Coordenador de Mobilização e
Articulação Coordenador de Mobilização - outubro 1400,00 032 06/11/2020

Coordenador Geral Coordenadora Geral - novembro 1500,00 082 11/11/2020

Coordenador Geral Coordenadora Geral - outubro 1500,00 081 05/11/2020

Custos de Atividades (Material de
Papelaria) Envelopes (para o Auxílio-Internet) 30,00 064802 25/11/2020

Custos de Atividades (Material de
Papelaria) Fone para a aula 60,70 630658 03/12/2020

Custos de Atividades (Material de
Papelaria)

Impressão dos Termos e recibos (Auxílio-
Internet) 103,00 4189 25/11/2020

Instrutor de Português (Part-time) Instrutor de Português - novembro 1000,00 057 11/11/2020

Custos de Atividades (Material de
Papelaria) Kits das aulas 335,35 407329 13/11/2020

SEO e Mídias Sociais SEO e Midias Sociais (Google Ads,
Facebook, etc) 400,00 0004 22/10/2020

Transporte Equipe e Voluntários Transportes - diversos 516,97 Recibos
Assinados 30/11/2020

Custos de Atividades (Workbook) Xérox das Apostilas 670,84 18326 19/11/2020

- Observações

 
Item 13: Houve remanejamento do Auxílio-Transporte dos beneficiários para Auxílio-Internet, pois as aulas de português e os atendimentos
sociojurídicos passaram a ser online devido à pandemia do covid-19. No início do Projeto, os participantes receberam, junto com a apostila e o
material escolar, o Auxílio integral do primeiro mês (R$ 32). Já nos próximos meses, os Auxílios serão distribuídos no formato de reembolso
conforme presença nas aulas (R$ 8 por aula).

 

 
Este material foi criado automaticamente através do Sistema de Gerenciamento do Instituto Phi. O conteúdo desse relatório é de propriedade intelectual do
Instituto Phi, confidencial e exclusivo. Não é permitida a reprodução, divulgação ou cópia desse relatório para nenhum fim sem a prévia autorização por escrito do
Instituto Phi. Duvidas? Entre em contato contato@institutophi.org.br

 


