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    Edital Anual  Iniciativas a serem executadas em 2017 
  1. Apresentação da NHR Brasil  A NHR Brasil é a filial brasileira da NLR – Fundação Neerlandesa de Combate à Hanseníase – entidade sem fins lucrativos com sede em Amsterdã, Países Baixos (Holanda). Internacionalmente, a organização tem a missão de promover a melhoria na qualidade de vida e a reabilitação integral das pessoas atingidas pela hanseníase ou doenças tropicais negligenciadas (DTN), bem como pessoas com deficiências, ao redor do mundo. Recentemente revisamos a missão específica para o programa no Brasil para o período de 2017-2020: Fortalecer institucionalmente a sociedade civil organizada, fomentar políticas públicas e apoiar a realização de pesquisas operacionais e projetos de extensão das universidades públicas que contribuam para a redução da transmissão e do impacto da hanseníase e outras doenças tropicais negligenciadas, visando a eliminação do estigma e a promoção do desenvolvimento inclusivo.   A NLR apoia projetos de desenvolvimento e saúde no Brasil desde 1993. Ao longo da sua existência, a organização ampliou seu foco para incluir iniciativas com pessoas com deficiências, inicialmente por causa da luta contra as incapacidades causadas pela hanseníase.  Cada vez mais, a NLR trabalha com outras DTN em abordagens conjuntas com a hanseníase. A partir de 2017, a NHR Brasil abrirá oportunidade para se trabalhar 05 áreas temáticas: Saúde, Educação, Trabalho, Social e Empoderamento. Para cada uma dessas áreas definiu-se um macro objetivo (Objetivo Geral), ficando o proponente a definir os objetivos específicos, indicadores e meios de verificação.   Abaixo cada área temática com seu respectivo objetivo geral:  

 Saúde: Contribuir com propostas inovadoras e ações complementares para melhorar o acesso e promover a atenção integral de qualidade;  
 Educação: Contribuir para a conscientização da população sobre a hanseníase e deficiências / DTN por meio de projetos de extensão das universidades públicas;  
 Trabalho: Contribuir para a geração de renda do público alvo das organizações parceiras;  
 Social: Promover a inclusão social e eliminar o estigma; 
 Empoderamento:  Contribuir com o fortalecimento das organizações da sociedade civil para que as pessoas sejam agentes da sua transformação.  Pode-se procurar mais informações nos sites da organização: www.nhrbrasil.org.br (português) ou www.leprosyrelief.org (inglês).  2. As novas diretrizes da NHR Brasil (2017-2020) e implicações para o edital de 2017  Nos próximos anos a NHR Brasil, com uma diretoria nacional, tem a intenção de realizar intervenções próprias. O foco será o fortalecimento da capacidade institucional de seus parceiros / outras OSC e advocacy em alianças de parceiros nacionais em hanseníase e doenças tropicais negligenciadas (DTN) bem como organizações de 
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pessoas com deficiências. Mesmo assim, vai continuar com a prática dos últimos anos de selecionar, apoiar e monitorar projetos encaminhados por organizações da sociedade civil (ONGs e movimentos sociais) e universidades públicas que trabalham para atender às necessidades reais das pessoas atingidas pela hanseníase por meio dos recursos advindos da Holanda e de outros doadores internacionais e nacionais. Todas as iniciativas devem mostrar claramente onde e como envolverão as pessoas e comunidades beneficiadas na elaboração da proposta. As mesmas devem participar também de todas as etapas de execução da iniciativa, caso aprovada.   Como resultado do processo de mudanças na NHR Brasil e a definição das novas diretrizes, há vários assuntos de destaque nesta versão do edital: 
 Fundo Prioritário:  O orçamento disponibilizado pela NLR para apoio a projetos gerais no Brasil vai ficar mais limitado a cada ano, visto que uma parte desses recursos será disponibilizada para um ‘Fundo Prioritário’. Esse recurso estará aberto para concorrência entre todos os países onde a NLR trabalha.  Terá como foco exclusivamente projetos que atuem em uma das três linhas principais: 1. Detecção precoce de casos de hanseníase, manejo de contatos e quimioprofilaxia; 2. Prevenção das incapacidades, autocuidado e tratamento dos ferimentos vinculados à hanseníase; 3. Empoderamento das pessoas atingidas pela hanseníase e das pessoas com deficiências e fortalecimento da capacidade de organizações da sociedade civil que atuem com esse público alvo. O foco desse fundo é ampliar as boas práticas existentes e promover as inovações nos serviços de atenção a esses grupos.  Dessa forma, é importante que as propostas tenham um aspecto que vai além das ações programáticas ou intervenções de rotina. É um recurso especial que terá um orçamento/ monitoramento diferenciados, e ao contrário dos projetos normais da NHR Brasil, poderá ter dois anos do orçamento garantidos.    O tamanho do orçamento do Fundo Prioritário deve ser de 15.000 – 40.000 Euros (aprox. R$ 50.000 – 135.000) para um ano ou 20.000 – 70.000 Euros (aprox. R$ 68.000 – 238.000) para dois anos.  É uma oportunidade para ter as ideias mais robustas apoiadas pela organização durante um prazo maior.  Aos interessados, favor encaminhar a proposta ao escritório da NHR Brasil até a mesma data do fim do prazo do edital geral, sinalizando no formulário que está inscrevendo a sua proposta para o Fundo Prioritário.  O orçamento deve ser feito de acordo com os totais acima em vez do item 6 a seguir.           
 Pesquisa experimental / básica: A NHR Brasil vai continuar a apoiar pesquisas operacionais em parceria com as universidades públicas para investigar e aprimorar os programas de saúde (podendo ter intervenções diretas no campo). Porém, a organização não disponibiliza recursos para apoiar pesquisas científicas ou laboratoriais diretamente. Para propostas nessas linhas, a NLR contribui para um fundo coletivo chamado Iniciativa de Pesquisas em Hanseníase (www.leprosyresearch.org).  A equipe da NHR Brasil está disposta a ajudar com a candidatura de entidades brasileiras interessadas em requerer esse recurso, mas não pode financiar diretamente. Se tiver alguma dúvida se sua proposta se enquadra nas possibilidades do edital, favor entrar em contato com a equipe antes de preencher o formato do edital (info@nhrbrasil.org.br).   
 Outros Doadores:  Além dos recursos que vêm do escritório internacional da NLR em Amsterdã, a NHR Brasil busca recursos de vários outros doadores submetendo as propostas enviadas durante o processo do edital. Portanto, a qualidade técnica da sua proposta gera a possibilidade de captar recursos de outras fontes e é um fator essencial no processo de aprovação. Dessa forma, sua proposta poderá ser integralmente financiada pela NHR Brasil ou parcialmente financiada enquanto procuramos outras fontes de recursos.  Essa decisão vem no fim do ano quando a equipe tiver as informações mais apuradas sobre o número de propostas aprovadas e os recursos disponíveis.  
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 Foco Geográfico: Durante o processo de definição das novas diretrizes para o período de 2017-2020, ficou evidente que o tamanho do orçamento e da equipe local não permite mais distribuir os recursos em tantos estados quanto nos últimos anos. Também, é necessário começar a vislumbrar áreas concentradas para a realização das iniciativas próprias da organização após a estruturação local. Portanto, para o edital de 2017, as propostas provenientes dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rondônia terão um escore a mais que as outras na análise para focalizar o apoio direto vindo da NLR.  Dito isso, a qualidade técnica e a inovação nas propostas são fatores essenciais, principalmente porque a NHR Brasil pode incluir no Fundo Prioritário da NLR e buscar outros doadores para contribuir (veja os pontos acima) com o custo da iniciativa e com o monitoramento. Portanto, há grandes possibilidades de captar recursos para iniciativas em outros estados e não devem desistir de enviar uma proposta com base nesse único critério.      
 Secretarias Públicas: Os governos dos três níveis são parceiros importantes das iniciativas da NHR Brasil e a organização buscará envolvê-los em todas as propostas. Porém, os recursos gerais dificilmente vão para propostas governamentais em 2017, a não ser que seja o líder institucional de uma proposta de continuidade de grupos de autocuidado. Mesmo assim, é importante ressaltar a possibilidade do Fundo Prioritário (acima) que abre a possibilidade de financiamento para propostas inovadoras, bem como o fato que outros parceiros internacionais da NHR Brasil ainda financiam projetos governamentais. Há espaço também para execução conjunta de iniciativas nas quais o parceiro público e a NHR Brasil juntam seus recursos técnicos em prol de ações inovadoras no campo.    3. A atuação da NHR Brasil e as implicações para o edital de 2017  A organização trabalha com a metodologia de gestão baseada em resultados para todos os projetos apoiados. Conforme essa forma de trabalho, as propostas devem conter indicadores para cada objetivo específico e os respectivos meios de verificação, evidenciando como os dados serão coletados. A equipe do projeto deve criar mecanismos para a mensuração qualitativa e quantitativa desses resultados, explicitando o processo e impacto da intervenção a partir de uma linha de base no início do projeto. No fim deste edital há um anexo novo que dá as orientações sobre a formulação dos objetivos, indicadores e meios de verificação para ajudar com a elaboração da proposta.  A NHR Brasil financiará os projetos e oferecerá suporte técnico no monitoramento (direito e indireto) e na avaliação dos projetos, mas o requerente terá a responsabilidade principal para coletar os dados sobre o impacto da iniciativa. Haverá visitas de campo da equipe da NHR Brasil para acompanhar as propostas e apoiar as equipes dos requerentes finais.  Da mesma forma, a execução financeira das iniciativas será realizada de forma direta aos fornecedores / prestadores dos serviços ou mercadorias, à medida que as atividades são executadas. Sendo assim, não é o procedimento padronizado da NHR Brasil repassar os recursos aprovados diretamente para a conta corrente do projeto, instituição parceira ou coordenador do projeto. A organização tem os procedimentos administrativos e financeiros claramente definidos no manual para coordenadores de projetos, que orienta a execução do orçamento aprovado e estará disponível, ao final do processo de seleção, para os projetos aprovados.       4. Áreas estratégicas prioritárias  
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Conforme as orientações acima, toda iniciativa deverá contemplar a hanseníase de alguma forma, preferencialmente vinculando as abordagens com outras DTNs ou pessoas com deficiência. Uma lista das áreas estratégicas prioritárias da organização são:  1. Pesquisa operacional   2. Projetos de extensão universitária (exclusivo para universidades públicas) 3. Calçados adaptados ou órteses / materiais especiais 4. Grupos de autocuidado inclusivos que incluem outras DTN ou condições além da hanseníase 5. Advocacy  6. Direitos humanos das pessoas com hanseníase, DTN e/ou deficiências 7. Reabilitação baseada na comunidade, principalmente a inclusão social e redução da pobreza das pessoas com hanseníase, DTN e/ou deficiências 8. Fortalecimento da capacidade institucional de entidades da sociedade civil  5. Critérios de seleção das propostas para 2017  A NHR Brasil apoia projetos de entidades com personalidade jurídica no Brasil – sendo organização não governamental, movimento social ou universidade pública – com CNPJ em vigência há pelo menos dois anos e certidão negativa (municipal, certidão negativa do INSS e FGTS). Porém, em casos excepcionais, projetos podem ser elaborados por pessoas físicas (consultores) ou um grupo (especialmente em caso de grupos de autocuidado).    Condições essenciais para a aprovação da proposta 
 As propostas aceitas terão um foco claro nas áreas temáticas e estratégicas da organização conforme a lista acima, beneficiando as pessoas atingidas pela hanseníase de alguma forma; 
 Capacidade comprovada de execução de iniciativas semelhantes no passado; 
 Experiência com instrumentos de coleta de dados para demostrar o impacto da iniciativa; 
 Discussões prévias com os beneficiários da iniciativa no desenho da intervenção e uma estratégia para o envolvimento dos mesmos durante a execução; 
 Disponibilidade para participar de reuniões da NHR Brasil, receber visitas técnicas do quadro da organização, participar de iniciativas de fortalecimento institucional e ajudar no levantamento de relatos de casos entre os beneficiários do projeto para inclusão nos sites nacional e internacional da organização; 
 Aceitação da metodologia de trabalho da NHR Brasil, que envolve monitoramento indireto mensal das atividades planejadas, conforme cronograma proposto; monitoramento indireto trimestral dos indicadores que evidenciam o alcance dos resultados esperados; monitoramento indireto trimestral da utilização dos recursos e respostas em tempo oportuno dos e-mails recebidos, principalmente em se tratando dos instrumentos de monitoramento; e relatórios semestrais;  
 Aceitação que a NHR Brasil poderá utilizar sua proposta para captar recursos além dos disponibilizados pela sede nos Países Baixos; 
 Assinatura de um termo de compromisso (pelo requerente e parceiros principais) referente à execução do projeto – mostrando apoio institucional – antes do início da iniciativa.  Prioridades para seleção A equipe da NHR Brasil dará prioridade para as propostas com os seguintes elementos: 
 Desenvolvimento da proposta nos quatro estados: Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rondônia; 
 Inclusão de pessoas atingidas pela hanseníase e ampliação para pessoas com deficiência e/ou pessoas atingidas por outras DTN; 
 Inovação na abordagem do projeto ou utilização de novas tecnologias; 
 Parceiros multisetoriais trabalhando de forma integrada para fortalecer a capacidade de execução;    
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 Possibilidade de contrapartida financeira – além dos recursos humanos e estrutura física da instituição requerente – para complementar as ações da proposta; 
 Regiões com menor desenvolvimento socioeconômico terão prioridade; 
 Indicação de formas de sustentabilidade posterior dentro da estrutura da entidade requerente;  6. Financiamento das propostas em resposta ao edital da NHR Brasil em 2017  O valor máximo é de R$ 45.000 para um parceiro atual da NHR Brasil com projeto executados em 2015 ou em andamento em 2016 e R$ 30.000 para uma iniciativa nova a ser implantada integralmente até o fim de 2017.  Dito isso, uma entidade ou consórcio de parceiros pode enviar mais de uma proposta ao edital com objetivos complementares desde que tenha capacidade institucional para executar as intervenções enviadas. Nesse caso, cada proposta deve ter um resumo e orçamento independentes, levando em consideração a possibilidade de financiamento parcial das iniciativas.     A NHR Brasil gostaria de apoiar propostas com uma visão plurianual de resultados sustentáveis para ter um grupo de parceiros duradouros, embora não haja garantia desse financiamento além das propostas submetidas ao Fundo Prioritário. Caso a sua proposta tenha uma previsão de execução por mais de 01 ano é importante indicar essa possibilidade de continuidade para a NHR Brasil buscar formas de favorecer essa execução por meio de outros financiamentos.  7. Formato da proposta e orçamento  Para ser considerada para aprovação e financiamento, cada proposta deve: 
 Seguir a estrutura do modelo em Word, disponível no site da NHR Brasil sem alterações, com a apresentação da iniciativa em, no máximo, 4 páginas. Obs: Não converter em PDF 
 Ter um cronograma de execução das atividades em 2017, conforme o modelo em Excel disponível no site da NHR Brasil. Obs: Não converter em PDF.  
 Preencher o orçamento para 2017 com detalhamento dos custos conforme o modelo em Excel, sem alterações do formato, disponível no site da NHR Brasil. Obs: Não converter em PDF. 
 Fornecer um termo de compromisso com assinatura dos gestores / coordenadores do requerente.   Na elaboração dos orçamentos, é importante lembrar as seguintes limitações:  Elementos restritos  1. Os custos recorrentes (água, luz, telefone, aluguel) não devem passar de 5% do valor total da iniciativa. 2. Equipamentos permanentes não podem passar de 5% do valor total da iniciativa (ou 10% na ausência de gastos recorrentes no orçamento). 3. Em casos excepcionais, é possível realizar a contratação temporária (até 3 meses) de consultores externos para ações especializadas das propostas. 4. Capacitação técnica de profissionais ou beneficiários é possível desde que faça parte do arcabouço de um resultado maior  Elementos excluídos (a NHR Brasil não financia) 1. Bens capitais (terrenos, imóveis, etc.) 2. A NHR Brasil não contrata recursos humanos permanentes para o quadro do requerente. 3. A NHR Brasil não financia ações rotineiras dos programas públicos de hanseníase ou outro agravo; é essencial incluir um elemento inovador (a ser avaliado pela NHR Brasil, provavelmente só para o Fundo Prioritário).   8. Prazos deste edital 
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 Lançamento on-line do edital para 2017 no site da NHR Brasil:   02 de setembro de 2016  Prazo para recebimento das propostas (Proposta, Orçamento e Termo de Compromisso):        16 de outubro de 2016 (até 23:59; horário de Brasília) – para o endereço eletrônico info@nhrbrasil.org.br   Prazo previsto para solicitação de informações adicionais da NHR Brasil (se necessário):  15 de novembro* (para envio das alterações até 01 de dezembro)   Prazo para notificação de aprovação da proposta por parte da NHR Brasil:  Até 31 de dezembro de 2016  Um termo de parceria será firmado entre o requerente e a NHR Brasil e deverá ser assinado antes do início das atividades em janeiro de 2017. Sendo assim, o início das atividades do projeto está condicionado ao envio (por e-mail) do Termo de Compromisso assinado pelo gestor da instituição requerente e pelo coordenador do projeto.   *É possível que seja necessário agendar uma visita à entidade requerente por parte da equipe da NHR Brasil no período entre a entrega da proposta e a aprovação final.   
   Anexo – Orientações adicionais sobre objetivos e indicadores   Um projeto nada mais é do que a junção bem articulada de ideias e propostas para melhorar uma realidade ou amenizar um problema. Sua estruturação nos auxilia a pensar o problema que desejamos resolver, determinando os resultados desejados a curto, médio e longo prazo.  Os projetos devem ser direcionados a atingir objetivos. Esses constituem a finalidade do trabalho, ou seja, o que se pretende atingir.  São eles que indicam o que realmente se deseja fazer. Sua definição clara ajuda em muito, afinal, temos que saber o que queremos fazer, para depois resolvermos como proceder para chegar aos resultados pretendidos. Em um projeto podemos distinguir dois tipos de objetivos: os gerais e os específicos.   Como o próprio nome diz, os objetivos gerais são aqueles mais amplos. São as metas de longo alcance, deve ser ousado, capaz de sinalizar mudanças mais profundas que poderão ser alcançadas pelo projeto a médio e longo prazo. Deve ser único, caso contrário o projeto deverá dividir-se em dois subprojetos. Exige complementos que o tornem mais concretos e compreendidos para quem o lê. Para isso é necessário definir os objetivos específicos.  Os objetivos específicos são passos estratégicos para que o objetivo geral possa ser alcançado, isto é, eles são capazes de mostrar as estratégias que serão utilizadas pelo projeto. São resultados e benefícios quantificáveis. Dentro de uma gestão de projetos se faz importante acompanhar a evolução, observando se o caminho está conduzindo onde se deseja chegar. Para isto se utiliza os indicadores, que são instrumentos que permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, possibilitando mudanças de estratégias se necessário. 
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Cada objetivo, geral e específico, deve estar relacionado a um indicador ou mais. Outro ponto importante é sinalizar onde está disponível a informação do indicador, que são os meios de verificação.  
Indicadores 
Os indicadores mostram como conquistas e o progresso rumo aos objetivos (propósitos e resultados) podem ser verificados. Eles descrevem os objetivos em termos operacionalmente mensuráveis. Sua formulação deve ajudar na criação de clareza sobre o processo do projeto e é o primeiro passo rumo ao sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) do projeto. São elaborados em resposta à seguinte pergunta: como podemos medir que estamos trabalhando rumo aos objetivos planejados; que o que planejamos está realmente acontecendo? Desta forma, indicadores são tanto variáveis – indicando o que analisar durante o progresso do projeto – como também são marcos e sinais – indicando metas intermediárias. Em outras palavras, indicadores medem o desempenho do projeto em um determinado momento e durante um determinado período. Eles: 

 Auxiliam gestores na tomada de decisões sobre o progresso do projeto 
 Fornecem informações para avaliação do desempenho organizacional e do pessoal 
 Fornecem informações para discussões com múltiplos interessados (stakeholders)  Na sua forma ideal, cada Indicador Objetivamente Verificável (IOV) especifica: 
 Qualidade (o quê?) 
 Quantidade (quanto?) 
 Tempo (quando, quanto tempo?) 
 Lugar (Onde?)  Os indicadores podem ser de dois tipos:  Quantidade e qualidade. Indicadores quantitativos medem resultados em termos de números, porcentagens, taxas e razão. Exemplos: 
 Número absoluto de casos referidos recebidos no tempo certo no destino apropriado 
 Redução de deficiências de Grau II 
 Proporção de casos de hanseníase admitidos em alas comuns 
 Fundos utilizados no tempo  Indicadores qualitativos (de processo) medem resultados em termos de conformidade, qualidade, extensão ou nível. Exemplos: 

 Nível de participação em reuniões 
 Envolvimento do paciente no planejamento 
 Qualidade de consultoria com múltiplos interessados (stakeholders) 
 Acesso de pessoas com deficiência a organizações de deficiências gerais  Indicadores Proxi (substitutos) Usados quando não há disponibilidade de informações diretas para medir um resultado. Por exemplo, “capacidade de serviço melhorada” pode ser medida por: 
 Horas abertas ao público 
 Cobertura de serviço geográfica 
 Horas de serviços de divulgação 
 Satisfação do paciente  Fontes de Verificação  Fontes de verificação (FDV) ou Meios de Verificação (MDV) constituem as informações práticas e atualizadas sobre os indicadores; elas fornecem informações de monitoramento sobre o progresso real rumo às conquistas dos objetivos. FDVs descrevem quais informações devem ser coletadas em que forma. 
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Considerando o edital NHR 2017 há oportunidades para projetos em 05 áreas temáticas: Saúde, Educação, Social, Empoderamento e Trabalho. Para cada área está ligado um objetivo geral, baseado em um problema vivido pelos beneficiários e que se pretende contribuir para minimizá-lo.   Objetivando norteá-los na construção dos objetivos específicos, para cada área temática e seu respectivo objetivo geral, trazemos como exemplos alguns objetivos específicos, indicadores e meios de verificação, visto que, a NHR Brasil trabalha com uma gestão baseada em resultados. Essa gestão tem como foco os resultados quando se referem a planejamento, monitoramento e avaliação. É definida como uma ampla estratégia de gerenciamento voltada para obter um melhor desempenho e resultados demonstráveis.   Objetivos Padronizados Importante ressaltar a não obrigatoriedade, em seguir os exemplos abaixo, no entanto, quando elaborarem outros objetivos, é importante lembrar em relacionar indicadores e meios de verificação, para que possamos monitorar a evolução do projeto e ao final mensurar o alcance dos resultados esperados. Abaixo os exemplos para cada área temática:  A – ÁREA TEMÁTICA - SAÚDE OBJETIVO GERAL Contribuir com propostas inovadoras e ações complementares para melhorar o acesso a uma atenção integral de qualidade  OBJETIVOS ESPECÍFICOS / RESULTADOS ESPERADOS 
 Fortalecimento das ações básicas de saúde, voltadas para o controle da hanseníase, por meio de uma estratégia inovadora, no município XXX, ao final do ano 2017, 
 Melhor manejo de reações hansênicas, no município XXX, ao final do ano 2017,  
 Instituição de metodologia inovadora para o controle dos contatos, no município XXX, ao final do projeto; INDICADORES e MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Fortalecimento das ações básicas de saúde, voltadas para o controle da hanseníase, no município XXX, ao final do ano 2017,  

Número de unidades de saúde diagnosticando, acompanhando e curando os casos de hanseníase, aumentando de 10 para 15, no município XXX, ao final do projeto  
Relatórios de Supervisão 

Número de profissionais capacitados para as ações de controle da hanseníase, aumentando de 05 para 10, no município XXXX, ao final do projeto. 
Lista de Frequência dos Treinamentos 

Melhor manejo de reações hansênicas, no município XXX, ao final do ano 2017,   

Número de pacientes usando antireacionais na dose preconizada, dentre aqueles com estados reacionais, maior que 40%, ao final do projeto 
Prontuários 

Proporção de profissionais médicos capacitados no manejo de reações hansênicas, dentre aqueles que trabalham no Programa de Hanseníase do município XXX, maior que 50%, ao final do projeto 
Lista de Frequência 

Instituição de metodologia inovadora para o controle dos contatos, no município XXX, ao final do projeto; 
Proporção de contatos examinados, dentre os registrados, maior que 80%, no município XXX, ao final do projeto SINAN 
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 Número de metodologia inovadora implantada, igual a 01, no município XXX, ao final do projeto 
Metodologia Inovadora apresentada  B – ÁREA TEMÁTICA – EDUCAÇÃO OBJETIVO GERAL Contribuir para a conscientização da população sobre a hanseníase, deficiências, doenças tropicais negligenciadas, por meio de projetos de extensão das universidades públicas;  OBJETIVOS ESPECÍFICOS / RESULTADOS ESPERADOS 

 Inserção das universidades nas ações de combate a hanseníase e doenças tropicais negligenciadas, 
 Promoção de mudanças operacionais (maior envolvimento da gestão municipal, dos profissionais de saúde, comunidade, etc.) nas áreas beneficiadas pelo projeto, por meio do desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão INDICADORES e MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Inserção da comunidade acadêmica nas ações de combate a hanseníase e doenças tropicais negligenciadas,  

Número de universidades envolvidas com ações de combate a hanseníase e doenças negligenciadas, maior que 02, no município XXX, ao final do projeto;  
Termo de Parceria 

Número de acadêmicos envolvidos no projeto de extensão e pesquisa, maior que 20, no município XXX, ao final do projeto 
Projeto de Extensão e Lista de Frequência 

Promoção de mudanças operacionais (maior envolvimento da gestão municipal, dos profissionais de saúde, comunidade, etc.) nas áreas beneficiadas pelo projeto, por meio do desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão 

Proporção de recomendações da pesquisa implementadas na área beneficiada pelo projeto, maior que 75%, ao final do ano 2017 

Pautas das Reuniões dos Movimentos Sociais 

 C – ÁREA TEMÁTICA – SOCIAL OBJETIVO GERAL Promover a inclusão social e eliminar o estigma OBJETIVOS ESPECÍFICOS / RESULTADOS ESPERADOS 
 Estigma contra os beneficiários reduzido na comunidade   
 Maior bem-estar social entre os beneficiários do projeto INDICADORES e MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Estigma contra os beneficiários reduzido na comunidade   

Número de beneficiários liderando ações na comunidade, maior que 02, no município XXX, ao final do projeto  
Fotos e Relatórios de Atividades 

Número de beneficiários demonstrando redução de estigma, maior que 10%, ao final do projeto EMIC? 

Maior bem-estar social entre os beneficiários do projeto  
Proporção de beneficiários do projeto, identificando melhoria nas condições de saúde e trabalho, após ações do projeto, 

Instrumento de Pesquisa 
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apresentando escore bom ou ótimo, maior que 50%. 
  D – ÁREA TEMÁTICA – EMPODERAMENTO OBJETIVO GERAL Contribuir com o fortalecimento das organizações da sociedade civil para que as pessoas sejam agentes da sua transformação.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS / RESULTADOS ESPERADOS 

 Maior nível de instrução dos beneficiários e seus familiares 
 Empoderamento dos beneficiários do projeto INDICADORES e MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Maior nível de instrução dos beneficiários e seus familiares  

Proporção de beneficiários do projeto conscientes de seus direitos e deveres para com a comunidade, maior que 10%, ao final do ano 2017  
Instrumento de Pesquisa 

Número de beneficiários participando das reuniões dos Conselhos Municipais de Saúde, maior que 03, no município XXX, ao final do projeto 
Lista de Frequência, Fotos 

Empoderamento dos beneficiários do projeto  

Número de voluntários participando de Movimentos Sociais, maior que 10, no município XXX, ao final do projeto; 
 

Lista de Frequência 
Número de beneficiários liderando grupos de autocuidados, maior que 02, no município XXX, ao final do projeto; 
 

Lista de Frequência, Fotos 
 E – ÁREA TEMÁTICA – TRABALHO OBJETIVO GERAL Contribuir para a geração de renda do público alvo das organizações parceiras;     OBJETIVOS ESPECÍFICOS / RESULTADOS ESPERADOS 

 Fortalecimento da capacidade técnica dentre os beneficiários do projeto 
 Ampliação do número de instituições parceiras que apoiem os beneficiários do projeto na geração de renda INDICADORES e MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR MEIO DE VERIFICAÇÃO 
Fortalecimento da capacidade técnica dentre os beneficiários do projeto  

Proporção de beneficiários do projeto participando de capacitação técnica, maior que 50%, ao final do ano 2017   
Lista de Frequência e/ou Certificado do Curso 
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Número de beneficiários do projeto utilizando o aprendizado técnico para geração de renda, maior que 05, ao final do projeto 
Fotos, Depoimentos 

Ampliação do número de instituições parceiras que apoiem os beneficiários do projeto na geração de renda  

Número de instituições parceiras apoiando os beneficiários do projeto na geração de renda, aumentando de 00 para 02, ao final do ano 2017; 
 

Termo de Parceria 

Número de cursos oferecidos aos beneficiários do projeto, maior que 02, ao final do ano 2017; 
 

Convite do Curso 

 Tabela de Objetivos Específicos  Objetivando padronizar os resultados esperados entre os diversos países apoiados, a NLR Amsterdã criou uma tabela com vários objetivos específicos. Estamos disponibilizando esses exemplos de objetivos para que, se necessário, utilizem como guia norteando o pensamento da proposta. Novamente ressaltamos a não obrigatoriedade do uso desses objetivos, no entanto, qualquer objetivo utilizado deve ser quantificado ou qualificado diretamente na descrição do objetivo ou nos indicadores. Abaixo os exemplos:  
Detecção de casos de hanseníase 

 Redução de detecção tardia - serviços de saúde   
 Redução de detecção tardia – pacientes 

Manejo de casos de hanseníase 
 Maior adesão ao tratamento 
 Melhor manejo de reações hansênicas 
 Maior qualidade de autocuidados por pessoas atingidas pela hanseníase 

Reabilitação física 
 Melhor acesso a serviços de reabilitação física 
 Melhor qualidade dos serviços de reabilitação física oferecidos 

Reabilitação não-médica (social, económica, baseada na comunidade) 
 Maior bem-estar social entre os beneficiários do projeto 
 Maior nível de instrução dos beneficiários e seus familiares 
 Empoderamento dos beneficiários do projeto 
 Maior geração de renda dos beneficiários e seus familiares 

Estigma 
 Auto-estigma reduzido entre os beneficiários 
 Estigma contra os beneficiários reduzido na comunidade   
 Legislação e políticas discriminatórias revogadas ou reduzidas 

   


