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Anexo II
Plano de Ação – Edital FIA nº 001/2021

Eixos norteadores do projeto
I.

Desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo
determinado, não excedendo a 1 (um) ano, da política de promoção, proteção, defesa e
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

II.

Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente e para programas de
atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em
situações de calamidade na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição
Federal e do art. 260, § 2º da Lei nº 8.069, de 1990, alterado pelo Art. 35 da Lei Federal
nº 13.257/2016 observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária;

III.

Programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de
informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção,
defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
Programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos
operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas,
publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos
direitos da criança e do adolescente;
ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos
direitos da criança e do adolescente. (incluem o desenvolvimento de atividades
desportivas, culturais, educativas e de lazer, atividades no contra turno escolar e ações
com as famílias das crianças e adolescentes atendidos.

IV.
V.

VI.

Eixos específicos do projeto
A) Defesa de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente;
B) Promoção de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente;
C) Garantia de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.
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Eixo A: Identificação e enfrentamento aos processos de vitimização de crianças e
adolescentes
A - Defesa de Direitos Humanos de Criança e do Adolescente;
1.1) Enfrentamento à violência sexual
1.2) Enfrentamento ao trabalho infantil
1.3) Enfrentamento a dependência química
1.4) Enfrentamento a homofobia
1.5) Enfrentamento ao bullying
Eixo B e C: Efetivação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;
B- Promoção de Direitos Humanos de Criança e do Adolescente;
C - Garantia de Direitos Humanos de Criança e do Adolescente.
2.1) Convivência Familiar e Comunitária
2.2) Profissionalização e Proteção ao Adolescente trabalhador
2.3) Atendimento a Criança e Adolescente na situação de rua
2.4) Proteção a Criança e Adolescentes ameaçados de morte
2.5) Acolhimento Institucional
2.6) Atendimento Socioeducativo
2.7) Política de saúde mental de crianças e adolescentes
2.8) Ações que promovam igualdade racial, tolerância religiosa, deficiência, igualdade de
gênero

