Projeto “Só a Solidariedade não pode PARAR!”
Justificativa
“Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos
as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade”
Com essa inspiração, a Associação do Voluntariado e da Solidariedade – AVESOL,
percebeu a necessidade de cuidado por si e pelos outros. A atual conjuntura que estamos
passando com o coronavírus - COVID 19, a AVESOL se sensibilizou pela fragilidade
das Instituições Sociais e de seus atendidos, dos Catadores, dos Imigrantes e de todos
aqueles que se encontram em vulnerabilidade sócio econômica. O isolamento social é
um direto à vida, à igualdade humana, mais que um cuidado, é questão de sobrevivência
e não proliferação do vírus. Contudo, muitos trabalhadores, imigrantes e pessoas que
dependem do trabalho não formal, não têm condições de adquirir os Equipamentos
Básicos de Proteção como álcool gel, sabão, máscaras, inclusive se expondo ao trabalho
com resíduos, onde possível haverá a maior proliferação do vírus, pela sua resistência.
Ressalta-se que a dificuldade de acesso aos EPIs vai além da questão financeira, pois
está esgotado no mercado devido à grande procura. Cabe salientar, que com a
diminuição do trabalho e da renda, prevalecem as situações de miserabilidade como
falta de alimentos e recursos para sustento básico famtiliar.
Não poderíamos ficar inertes nessa realidade, e prontamente iniciamos a fazer aquilo
que mais sabemos: articular redes de solidariedade. E assim lançamos a Campanha “Só
a Solidariedade não pode PARAR!”.
Objetivo
Articular os grupos solidários da Rede Ideia para confecção de máscaras de proteção
que serão distribuídas gratuitamente, para as pessoas atendidas pela AVESOL,
Hospitais e Organizações Sociais Parceiras, assim como captar alimentos e insumos ou
produtos de higienização.
Objetivos Específicos:
- Captar insumos para confecção de máscaras de proteção, jalecos ou demais EPIs
necessários para o combate ao Covid 19, que serão distribuidos gratuitamente para a
população atendida pela AVESOL e Entidades Sociais parceiras (imigrantes,
catadores, comunidades periféricas, hospitais, entre outros)
- Sensibilizar voluntários para apoio na divulgação da campanha, fomentando a
captação de recursos financeiros ou não.
- Captar demais doações que possibilitem higienização e alimentação do público
atendido, fomentando o direito humano de igualdade e de vida.
Público
O projeto beneficiará equipes de hospitais de Porto Alegre, que estão atuando
bravamente nos casos de COVID – 19, assim como na prevenção. Também serão

contemplados os trabalhadores dos grupos da Rede Ideia, como catadores e artesãos,
que tenham a necessidade de proteção. Os imigrantes, que chegam no nosso país e
encontram diversas dificuldades, serão incluídos no projeto, assim como demais
organizações sociais parceiras que realizam atendimento a idosos, crianças e
adolescentes, população de rua, pessoas com deficiência.
Metodologia
A Campanha “Só a Solidariedade não pode PARAR!” parte da articulação de parceiros
para divulgação e doação de insumos para confecção de máscaras de proteção, assim
como demais itens para o combate ao coronavírus e auxílio para alimentação. Estamos
contanto com 64 pessoas, de diferentes grupos solidários da Rede Ideia, que estarão
colocando seu trabalho em prol da solidariedade.
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A AVESOL como um todo colocará todos seus Programas a serviço deste projeto,
sendo que teremos etapas de divisão da produção se dará conforme as expertises dos
grupos, e será definida entre assessores do Programa Comunidade Produtiva e grupos,
com muito cuidado para as peculiaridades que cada frente de atuação exige. Os
assessores irão acompanhar a distância a produção e indicar à supervisão as quantidades
produzidas para o encaminhamento aos seus destinos. Serão realizados relatórios
mensais e a tabela de produção deverá ser preenchida diariamente.
Será realizada articulação de voluntários, empresas e entidades com potencial de
parceria, sensibilizando a sociedade em geral para uma cultura de solidariedade.
É fundamental o apoio em todas as ações do projeto, sobretudo divulgando e
promovendo o direito à igualdade e à vida na prática, com olhar àqueles que estão sob
ameaça de violação de seus direitos e que já são vinculados.

O retorno aos parceiros é fundamental para a transparência do projeto e fortalecimento
da solidariedade, portanto os relatórios poderão ser divulgados nas redes sociais e blog
da Entidade.
Meta e Impacto
O resultado esperado é a diminuição da proliferação do coronavírus, principalmente
nas populações menos favorecidas econômica e socialmente, trazendo a segurança que
os Equipamentos Básicos de Proteção Individual serão garantidos, reduzindo os medos
e sentimentos de vulnerabilidade. Assim como serão fornecidas as informações
necessárias sobre importância do uso e dos cuidados contra o coronavírus,
possibilitando o direito à vida e à igualdade, fomentando a qualidade de vida de
pessoas menos favorecidas. A meta inicial de fabricação e distribuição gratuita de 10
mil máscaras de proteção, foi alcançada na primeira etapa da Campanha em julho de
2020. Como a pandemia permanece, lançamos o desafio de confecção de mais 10 mil
máscaras até desembro de 2020.
Como Ajudar?
Para que possamos seguir ajudando mais pessoas precisamos de vocês!
Depósito bancário:
𝐁𝐀𝐍𝐂𝐎 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑
𝐀𝐆Ê𝐍𝐂𝐈𝐀:1001
𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄: 13000688-6
𝐂𝐍𝐏𝐉: 053387950001-66
ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO E DA SOLIDARIEDADE
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