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Reconhecimentos
Etapa	1:	Casa:	Rede	de	Recuperação	e	Reintegração	Infantil
Este kit de ferramentas foi compilado e escrito por Claire Cody em 2013 como parte de Home: The Child Recovery and
Reintegra�on Network , hospedado pelo UHI Centre for Rural Childhood, Perth College .

Durante o desenvolvimento inicial deste kit de ferramentas, contribuições importantes foram feitas por :

Par�cipantes do workshop de outubro de 2012
Grupo Diretor
Consultora de Par�cipação Infan�l - Helen Veitch
Organizações Parceiras
Crianças e jovens envolvidos na consulta

Etapa	2:	Rede	de	Aprendizagem	RISE	:	Promovendo	a	Aprendizagem	na	Recuperação	e	Reintegração	da	Exploração
Sexual	Infantil
O kit de ferramentas foi editado e atualizado por Joanna Wakia em 2016 e novamente em 2019 como parte da RISE
Learning Network, um projeto implementado por Family for Every Child , Retrak e o Interna�onal Centre: Pesquisa sobre
Exploração Sexual Infan�l, Violência e Tráfico, University of Bedfordshire (apoiando o projeto na função de consultor) .

Durante esta fase de desenvolvimento, contribuições importantes foram feitas por:

Equipe de coordenação do RISE: Lopa Bha�acharjee , Jade Tachie-Menson , Maricruz Tabbia ;
Membros dos grupos de trabalho regionais do RISE ;
Par�cipantes do projeto RISE M&E de aprendizagem de reintegração da América La�na e Caribe, Ásia do Sul e
Central e África Subsaariana ;
Isabel de Bruin-Cardoso, consultora externa e assessora no projeto de M&E de aprendizagem de reintegração .

University of
Bedfordshire

C: \ Users \ joanna.wakia \
AppData \ Local \ Microsoft \

Windows \ Arquivos de Internet

Ambos os projetos foram apoiados pela Oak Founda�on.
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Glossário
Avaliação : uma avaliação sistemá�ca e obje�va de um projeto ou programa. Geralmente ocorre em um ponto no
tempo, como no meio ou no final de um projeto, e faz a pergunta 'nosso projeto está fazendo diferença?'
Dados: Fatos, esta�s�cas e outras matérias-primas coletadas para informar e serem interpretados para ajudar na
tomada de decisão do programa .
É�ca: É�ca em M&A significa garan�r que qualquer envolvimento com as pessoas, especialmente crianças e
adultos vulneráveis, deve aderir aos princípios é�cos de respeito, bene�cio e jus�ça e prestar muita atenção aos
danos e bene�cios, consen�mento informado, privacidade, confidencialidade e pagamento. [1]
Obje�vo : o obje�vo abrangente e de longo prazo de um programa .
Impacto : mudanças sustentadas ou duradouras que ocorreram além da duração de um programa , tanto posi�vas
quanto nega�vas .
Indicador : mede uma caracterís�ca ou dimensão específica dos resultados do projeto (produtos ou resultados)
com base na estrutura de resultados do projeto e na teoria de mudança subjacente. Em geral, os produtos são
diretamente atribuíveis às a�vidades do programa, enquanto os resultados do projeto representam os resultados
para os quais um determinado programa contribui, mas pelos quais ele não é o único responsável.
Entrada : r ecursos colocadas em um programa para permi�r a�vidades a serem implementadas, incluindo
humanos, materiais financeiros ou recursos.
Aprender: Monitoramento e avaliação deve sempre andam de mãos dadas com o aprendizado, que é o processo
de aquisição de novos, ou modificar existente, conhecimento, behavio u rs, habilidades, valores ou preferências.
Plano de M&A : um guia de por que, como e quando as a�vidades de monitoramento e avaliação (M&A) serão
realizadas, incluindo consideração é�ca, amostragem, coleta de dados, gestão e uso dos resultados.
Métodos mistos : um conjunto de metodologias que coleta dados qualita�vos e quan�ta�vos .
Monitoramento : a avaliação con�nua e ro�neira de um projeto ou programa. Para monitorar o progresso, as
informações são coletadas regularmente ao longo da vida do projeto
Obje�vo : o obje�vo de um conjunto de a�vidades que contribui para a�ngir a meta do programa .
Resultado : mudanças de curto a médio prazo na vida das pessoas
Produto : os resultados imediatos das a�vidades .
Abordagens par�cipa�vas : métodos de planejamento, coleta e análise de dados, e apresentação e uso de
resultados que permitem que crianças e outros beneficiários estejam totalmente envolvidos, para que sua voz seja
ouvida e para que possam influenciar a tomada de decisões.
Métodos qualita�vos : uma abordagem de coleta de dados que é principalmente descri�va, como histórias,
narra�vas de a�vidades, experiências ou pontos de vista dos beneficiários.
Métodos quan�ta�vos : uma abordagem para coletar dados que podem ser contados ou expressos
numericamente .
Amostragem : Processo pelo qual se seleciona um número menor de beneficiários, do total possível, de forma que
a coleta de dados seja pra�camente mais viável, mas ainda produza um resultado representa�vo da população
total.
Dados secundários : informações que foram coletadas por outra pessoa, como estudos de pesquisas anteriores,
censos, registros organizacionais etc.
Análise situacional : uma avaliação realizada para compreender as principais questões, atores e contexto,
geralmente para informar os planos de implementação
Triangulação : verificação cruzada de informações usando diferentes métodos e fontes .
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Sobre este kit de ferramentas
Desenvolvimento do kit de ferramentas

Etapa	1:	Casa:	Rede	de	Recuperação	e	Reintegração	Infantil
Em outubro de 2012, um workshop sobre monitoramento e avaliação (M&A) da reintegração foi realizado em Glasgow,
Escócia. O workshop foi organizado pelo UHI Centre for Rural Childhood , Perth College and Home: The Child Recovery and
Reintegra�on Network ( que foi hospedado no Centro ) . O encontro reuniu pessoas com experiência e conhecimento nas
áreas de M&E, tráfico e reintegração, incluindo representantes da UNICEF, Save the Children UK, EveryChild , a Oak
Founda�on e a Interna�onal Organiza�on on Migra�on ( IOM ) .

Durante a reunião, os par�cipantes discu�ram os desafios e as abordagens atuais de M&A neste campo. Os par�cipantes
concluíram que seria benéfico desenvolver um recurso conjunto ou 'kit de ferramentas' que pudesse ser usado pelos
envolvidos em M&A em organizações grandes e pequenas . Este seria realizada como um projeto da Casa, liderada pelo P
Coordenador rojecto, Claire Cody.

Em janeiro de 2013 um Inter-A Direcção gência grupo foi formado para su pport o projeto que incluiu representantes de
EveryChild , IOM, Salvar the Children UK e , como o projeto desenvolvido , representantes do UNICEF, Retrak e Mkombozi
também se juntou ao grupo.

A documentação relevante foi iden�ficada e coletada, incluindo :

L iterature nas experiências de reintegração das crianças afectadas por várias formas de adversidade
(nomeadamente as crianças afectadas pelo tráfico, a exploração sexual e de guerra ), juntamente com informações
sobre street-conectado crianças)
H andbooks, manuais e ar�gos relacionados com a pesquisa, monitoramento e avaliação de programas com
crianças e jovens .

Em março de 2013 , foi desenvolvida e divulgada uma pesquisa on-line com aqueles que trabalham na área de
reintegração. O objec�vo s da pesquisa foram a:

Explorar se alguns dos pressupostos assumidos em torno dos desafios de M&A foram apoiados por aqueles que
trabalham no campo ;
Explorar quais dados de M&A estavam sendo coletados e como as pessoas estavam coletando essas informações ;
U organizações nderstand o que 'mudanças' procurou medir ;
G vistas ather sobre diferentes métodos e abordagens .

Cinquenta e três entrevistados responderam ao ques�onário. Muitas das descobertas e visões foram incorporadas a este
kit de ferramentas e também são apresentadas em um relatório separado [2] .

Em maio de 2013, uma Consultora Independente em Par�cipação Infan�l, Helen Veitch, foi contratada para apoiar o
processo de coordenação de consultas a crianças e jovens que haviam sido apoiados por organizações na sua reintegração.
O obje�vo das consultas era compreender as experiências de mudança das crianças e dos jovens e o que sen�am serem as
mudanças mais significa�vas que lhes aconteceram desde que entraram em contacto com uma agência de apoio. As
consultas também visavam aprender com as crianças e jovens o que eles consideravam bons 'indicadores' ou sinais de que
uma criança ou jovem havia 'se reintegrado com sucesso'. Capturar suas discussões e descrições de reintegração permi�ria
a geração de indicadores centrados na criança e culturalmente relevantes nos diferentes locais onde as consultas seriam
realizadas. As consultas também forneceriam informações crí�cas sobre as diferentes áreas onde as crianças sen�ram que
houve mais mudanças[3] .

A Consultora e o Coordenador do Projeto trabalharam em conjunto com nove Organizações Parceiras em sete países:

Challenging Heights em Gana
Pendekezo Letu no Quênia
UYDEL e Retrak em Uganda
Shalom Center na Tanzânia
Retrak na E�ópia
A�na na Sérvia
TjeterVizion e Different and Equal na Albânia

As Organizações Parceiras receberam treinamento virtual e orientações aprofundadas sobre como realizar com segurança
o atendimento de crianças e jovens. As sessões foram facilitadas por funcionários das Organizações Parceiras e envolveram
89 crianças e jovens que haviam saído de abrigos e centros e que estavam vivendo com famílias, em famílias subs�tutas,
com amigos ou independentemente. O pacote de recursos desenvolvido para as consultas - incluindo as diretrizes,
estratégia é�ca, avaliação de risco e planos de sessão - estão disponíveis separadamente, juntamente com um relatório
das descobertas[4] . Este processo reconheceu o fato de que as crianças são 'especialistas em suas próprias vidas'[5] e,
portanto, devem ser consultados e envolvidos quando se trata de monitorar e avaliar os programas que os impactam. Os
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resultados da consulta moldaram o desenvolvimento deste kit de ferramentas e forneceram percepções sobre os �pos de
ferramentas e métodos que poderiam ser usados   para explorar a reintegração com outras crianças e jovens.

Etapa	2:	RISE	Learning	Network
Em 2015, a família de cada criança , Retrak eo Centro Internacional: Pesquisando Exploração Sexual Infan�l, Violência e
tráfico, Universidade de Bedfordshire (apoiando o projeto em um papel consul�vo) , vieram juntos para liderar a
implementação do RISE Aprendizagem de rede , de 201 5 a 2018 . O RISE teve como obje�vo promover e facilitar o
aprendizado sobre abordagens de recuperação e reintegração (R&R) que melhoram os resultados para crianças e
adolescentes afetados pela exploração sexual (CSE). O RISE foi apoiado pela Oak Founda�on , assim como o Home , e foi
projetado para desenvolver o trabalho que foi iniciado por Home.

O aumento Learning Network pontaria ed para reunir um grupo diversificado de organizações previamente
desconectados, alguns de cujos trabalhos em P & R pode ser avançada ou inovadora, mas até agora só implementado a
nível local ou focado em uma área de vulnerabilidade. A RISE Learning Network foi construída em três centros regionais de
aprendizagem na América La�na e Caribe (LAC) , Ásia do Sul e Central (SCA) e África Subsaariana (SSA) . Os membros da
rede dentro de cada região foram capazes de par�cipar em Projetos de Aprendizagem com o obje�vo de captura e de
aprendizagem local disseminar a fim de influenciar posi�vamente a polí�ca ea prá�ca regional e global .

O desenvolvimento ea u�lização deste conjunto de ferramentas foi uma parte fundamental do primeiro Projeto de
Aprendizagem em M & E de reintegração . Como parte deste Projeto de Aprendizagem, o escopo da situação de M&A de
reintegração foi realizado com membros do grupo de trabalho regional no início de 2016, bem como feedback de atores
internacionais em setores relevantes. Este kit de ferramentas foi então revisado com base neste escopo e feedback, e
exemplos de boas prá�cas de membros do grupo de trabalho foram incluídos. Após a disseminação deste kit de
ferramentas, as organizações se inscreveram para par�cipar do Projeto de Aprendizagem em M&A de reintegração. As
seguintes organizações foram selecionadas para par�cipar do Projeto de Aprendizagem:

ABTH, Brasil
Rede Africana para a Prevenção e Proteção contra o Abuso e a Negligência de Crianças - Seção Nigeriana
(ANPPCAN Nigéria)
Conscien�zação contra o tráfico de pessoas (HAART) Quênia
Centro de Excelência em Cuidados Alterna�vos, Índia
Challenging Heights, Gana
Centro de Trabalho Infan�l no Nepal
FXB India Suraksha
Good Shepherd Interna�onal e seus parceiros: Albergue Rosa Virginia, Paraguai; Sartasim Kullakita , Bolívia;
Ins�tuto Santa María Eufrasia Pelle�er, Costa Rica; Hogar Rosa Virginia, Panamá; Ins�tuto Santa María , Argen�na
Kolkata Sanved , Índia
LifeLine / Childline Zâmbia
Munasim Kullakita , Bolívia
ONG Paicabi , Chile
Rescue Dada Center, Quênia
Sanlaap , Índia
Taller de Vida, Colômbia
Fundação Terre des hommes Lausanne ( Tdh ) Nepal
The CRADLE - The Children's Founda�on, Keny a
Trace Kenya
Organização Psicossocial Transcultural (TPO) Uganda
Link de Desenvolvimento Juvenil de Uganda (UYDEL)
Sociedade Undugu do Quênia

Os membros acessaram webinars, sessões de coaching e mentoria para ajudá-los a revisar suas próprias prá�cas de M&A
e encontrar maneiras de seguir em frente com a adaptação de suas a�vidades, adicionando novas ferramentas e
desenvolvendo estruturas de monitoramento. A abordagem par�cipa�va e de aprendizagem entre pares do Projeto de
Aprendizagem foi valorizada pelos par�cipantes, muitos dos quais viram mudanças posi�vas em sua prá�ca de M&A, em
sua compreensão e gestão de programas de reintegração e no impacto em crianças e jovens apoiados na reintegração. Os
par�cipantes do Projeto de Aprendizagem contribuiu para médio prazo e finais comentários ( SCA e SSA intercalar relatório
, SCA e SSA relatório de revisão final e meados LAC - termo revisão ) do projeto de aprendizagem e avaliação final de toda
a rede em 2018 A revisão deste kit de ferramentas em 2019 foi baseada nas conclusões das revisões do projeto de
aprendizagem e na avaliação final.

Para quem é o kit de ferramentas?

Este kit de ferramentas é principalmente para indivíduos que trabalham em agências que supervisionam, administram e
apoiam crianças e jovens em sua reintegração de volta às famílias e comunidades. O kit de ferramentas será de par�cular
relevância para os indivíduos que estão envolvidos no planejamento de programas de reintegração e na implementação
de a�vidades de monitoramento e avaliação vinculadas a esses programas . Algumas das seções introdutórias também
serão úteis para os formuladores de polí�cas e os responsáveis   por supervisionar e regulamentar os esforços de
reintegração, que poderão orientar outros e fazer uso dos dados gerados pelos sistemas de M&A.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://riselearningnetwork.org/resource/rise-learning-project-on-the-monitoring-evaluation-of-reintegration-of-children-and-adolescents-consolidated-mid-term-report-for-sub-saharan-africa-and-south-asia/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://riselearningnetwork.org/resource/rise-learning-project-on-the-monitoring-evaluation-of-reintegration-of-children-and-adolescents-consolidated-end-term-report-for-sub-saharan-africa-and-south-asia/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://lac.riselearningnetwork.org/resource/lac-mid-term-review-learning-project-1/
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O que está no kit de ferramentas - e o que não está ?

O kit de ferramentas fornece ideias, exemplos e sugestões de como as agências podem coletar dados de monitoramento
e avaliação com, de e sobre as crianças e jovens com quem trabalham.

O kit de ferramentas não fornece detalhes de como desenvolver programas n ou é um modelo que pode ser simplesmente
copiado e implementado. Em vez disso, é um recurso que fornece informações gerais sobre:

Por que o monitoramento e a avaliação con�nuos dos processos de reintegração são importantes, especialmente
para compreender como eles impactam o bem-estar e as experiências de vida das crianças;
O que poderia ser medido para avaliar a reintegração ;
Como essas informações podem ser coletadas .

Não existe uma abordagem universal para monitorar e avaliar a reintegração. No entanto, o kit de ferramentas enfa�za
que quaisquer processos realizados, ou ferramentas que são desenvolvidas, devem ser adaptados e apropriados ao
contexto local e devem ser executados de maneira é�ca e segura. Neste kit de ferramentas, há um foco em métodos
par�cipa�vos que envolvem as crianças desde o início.
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Seção i em A: Por que e o quê ?
Esta seção do toolkit buscar s para responder à pergunta s : Por que precisamos para monitorar e avaliar os nossos
programas de reintegração? E o que é monitoramento, avaliação e reintegração?

O capítulo um examina por que o monitoramento e a avaliação são necessários na área de reintegração e por que
estamos examinando grupos de crianças separadas que se beneficiam de programas de reintegração. Esta é a mo�vação
por trás do desenvolvimento deste kit de ferramentas.

O capítulo dois explora a reintegração mais de perto, o que é e como pode ser definida. Isso atrai estudos de fundo que
foram realizados nas fases iniciais do desenvolvimento deste kit de ferramentas.

Em seguida, o capítulo três avança para explorar o que são monitoramento e avaliação (M&A) e alguns dos termos-chave
associados ao M&A. Além disso, o M&A par�cipa�vo é explicado, pois pode ser uma abordagem chave para o M&A com
crianças e famílias vulneráveis.

Pretende-se que esta seção seja ú�l para aqueles leitores que são novos nos tópicos de M&A e reintegração, bem como
com o obje�vo de esclarecer termos-chave e como eles são usados   neste kit de ferramentas.
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1. Por que monitorar a reintegração?

Por que precisamos de um kit de ferramentas de M&A de reintegração?

Muitas organizações em todo o mundo estão apoiando crianças que foram separadas de suas famílias. A maioria dessas
crianças é considerada vulnerável devido à sua situação e circunstâncias. O obje�vo final da maioria das organizações é
reunir essas crianças com suas famílias ou, se isso não for possível, colocar as crianças em ambientes familiares
alterna�vos e apoiar sua reintegração na comunidade mais ampla.

Considerável atenção e recursos têm sido direcionados para a reintegração de diferentes grupos de crianças ao longo dos
anos, embora avaliações rigorosas dessas intervenções sejam raras e nem sempre esteja claro quais lições estão sendo
aprendidas[6] . Quando as avaliações acontecem, o foco tende a ser se os obje�vos do programa foram alcançados, ao
invés de se as a�vidades beneficiaram a criança ou como e por que �veram um impacto posi�vo[7] . Isso significa que
podemos estar aprendendo se um programa fez o que disse que faria e reuniu um número X de crianças com suas famílias,
mas não estamos aprendendo como a reunificação e a reintegração foram apoiadas, o que foi que fez uma diferença real e
como isso afetou o bem-estar geral da criança e da família.

Se esperamos melhorar as respostas atuais às crianças e compreender e fortalecer os programas de reintegração,
devemos melhorar o monitoramento e a avaliação dos programas de reintegração. No entanto, devemos também
aumentar nossa compreensão de como o bem-estar das crianças pode ser melhorado e como é a 'reintegração bem-
sucedida' do ponto de vista da criança, de sua família e da comunidade.

Se o obje�vo do nosso trabalho é promover melhorias na vida das crianças e de suas famílias, precisamos medir as
mudanças que esses programas estão causando na vida daqueles que recebem apoio. Monitoramento e avaliação são ,
portanto, importante para permite -nos:

Saiba se estamos fazendo a diferença, iden�ficando os resultados e o impacto do nosso trabalho
Iden�fique quaisquer consequências nega�vas e não intencionais que resultaram devido à implementação
Gerar informações sobre o processo, progresso e eficácia do programa
Compreender a sustentabilidade das intervenções do programa para ajudar crianças, jovens e famílias a progredir
a longo prazo
Aprenda e melhore a prá�ca e a tomada de decisões no futuro
Replique e amplie as intervenções bem-sucedidas
Construir uma base de evidências mais forte e robusta para a formulação de polí�cas e advocacy
Mo�ve a equipe e mostre como eles estão fazendo a diferença
Prestar contas aos doadores e beneficiários
Seja transparente

Quando o M&A é bem feito, pode nos dizer não apenas o que funciona, mas como e para quem[8] . Durante as análises e
avaliação da Rede de Aprendizagem RISE, vários par�cipantes do projeto de aprendizagem em M&A de reintegração
observaram como suas opiniões sobre M&A haviam mudado. Alguns de seus comentários incluíram:

“ Anteriormente, �nhamos o desafio de que, quando as crianças se reuniam com suas famílias, muitas vezes eram
traficadas de novo ... Como par�cipamos do Projeto de Aprendizagem sobre M&A da reintegração ... fomos
capazes de desenvolver sistemas de acompanhamento e mecanismos de monitoramento reintegrar crianças. ”
(Par�cipante SSA)

“ A lacuna que �nhamos… é que não fornecemos evidências fortes para apoiar nossas declarações de que
reintegramos [as crianças] com sucesso … Nossa parceria com o RISE abriu nosso pensamento e ampliou nossa
definição de reintegração bem-sucedida. ” (Par�cipante SSA)

“ [ P ] ria o monitoramento e avaliação do Projeto de Aprendizagem da Reintegração, dá para ver realmente o
crescimento e como a qualidade dos nossos serviços melhorou. ” (Par�cipante da LAC)

“ [O uso de diários] foi significa�vo, pois permi�u que as crianças controlassem todo o processo e �vessem um
senso de propriedade. Também deu aos conselheiros uma boa visão sobre o �po de problemas que as crianças
estavam enfrentando. ” (Par�cipante SSA)

Por que estamos examinando diferentes 'grupos' de crianças ?

Desde a década de 1980, as agências de desenvolvimento têm usado rótulos para categorizar 'populações carentes', a fim
de priorizar a assistência e chamar a atenção para segmentos específicos da sociedade [9] . As organizações tendem a se
concentrar em categorias específicas de crianças: crianças que vivem e trabalham nas ruas; crianças que vivem em
ins�tuições; crianças afetadas pela guerra e conflitos armados; crianças desacompanhadas; crianças migrantes; crianças
traficadas; e crianças exploradas sexualmente. Isso pode ser lógico, pois permite que as organizações desenvolvam
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conhecimento especializado que as ajuda a desenvolver estratégias eficazes de apoio para crianças que compar�lharam
experiências e necessidades. No entanto, as próprias crianças podem não se iden�ficar com os rótulos que recebem e, na
verdade, muitas vezes ficam constrangidas ou envergonhadas de serem iden�ficadas como tal.

Opiniões recentes sugerem que as vulnerabilidades das crianças estão 'entrelaçadas' e que as crianças nem sempre se
encaixam perfeitamente nas 'caixas' que foram criadas pelas organizações[10] . Uma criança iden�ficada como criança de
rua pode ter começado sua jornada como migrante ou pode estar fugindo de um casamento forçado . Ao rotular e focar
em um suposto 'grupo' de crianças, é provável que haja duplicação de esforços, sobreposição e ineficiência e há o perigo
de que tal enfoque possa es�gma�zar as crianças e desviar recursos de outras crianças que podem estar na mesma
situação muita necessidade[11] .

Há agora um reconhecimento crescente de que muito pode ser ganho com a troca de ideias, aprendizagem e
compar�lhamento de ferramentas entre organizações que trabalham na reintegração em diferentes ambientes. Por
exemplo, as lições dos esforços de reunificação pós-conflito em países como Serra Leoa e Ruanda podem ser relevantes
para aqueles que lidam com questões de reunificação para jovens que vivem nas ruas[12] . De fato, durante a avaliação da
Rede de Aprendizagem RISE, ficou claro que um dos pontos fortes da Rede era a criação de novas conexões e
oportunidades de aprendizagem entre organizações pares que trabalham na reintegração, dentro e entre regiões , e em
uma série de vulnerabilidades infan�s .[13] Há também um foco crescente na reforma dos cuidados infan�s em todo o
mundo, enfa�zando a importância de permi�r que as crianças permaneçam e retornem a cuidados familiares seguros e
nutri�vos.[14] A reintegração é uma parte fundamental da reforma da assistência, se as crianças que foram colocadas
desnecessariamente ou inadequadamente em ins�tuições ins�tucionais quiserem recuperar a chance de crescer em um
ambiente familiar posi�vo.

Existem muitos desafios, necessidades e respostas comuns em torno da reintegração em diferentes grupos de crianças em
diversos contextos[15] . Portanto, faz sen�do combinar esse aprendizado e desenvolver estratégias de resposta mais
fortes. Este kit de ferramentas foi desenvolvido tendo a 'reintegração' como o centro do processo, independentemente da
situação e do 'rótulo' da criança. Ele se baseia na literatura e na experiência prá�ca em uma série de diferentes 'grupos' de
crianças e isso ajudou a definir as abordagens comuns . Portanto, este kit de ferramentas deve ser ú�l para qualquer
agência que trabalhe com crianças separadas do cuidado parental que:

Apoiando crianças para se reunirem com membros da família
Apoiando as crianças para encontrar apoio permanente com base na família
Assis�r as crianças em sua reintegração e inclusão mais ampla na sociedade.

Necessidades específicas de crianças afetadas pela exploração sexual infan�l

Apesar do obje�vo de tornar este kit de ferramentas ú�l para uma ampla gama de crianças e famílias em reintegração , é
importante ter em mente que as crianças afetadas por CSE têm algumas necessidades dis�ntas que devem ser levadas em
consideração ao vinculá-las a uma recuperação mais ampla e programas de reintegração. Alguns desses problemas
dis�ntos incluem:

Vergonha e es�gma associados à exploração sexual infan�l que é ainda desafiado pela mentalidade e a�tudes das
famílias e comunidades em aceitar e apoiar essas crianças;
Crianças que retornam quando estão grávidas ou com bebês ;
Problemas de saúde fisiológicos específicos, como HIV / AIDS, tuberculose ou outros ;
Problemas específicos de saúde mental, como comportamentos violentos ou retraídos graves ;
Negação da experiência de exploração sexual pela ví�ma devido à natureza do “aliciamento” para a ESC;
Famílias e comunidades que forçaram crianças a CSE ou comunidades onde CSE é pra�cado como uma norma
social ; e
Processos judiciais morosos e insensíveis que dificultam os processos de recuperação e reintegração .

É importante que essas questões sejam cobertas por planos de monitoramento dentro de programas voltados
especificamente para crianças afetadas pela ESC.
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2. O que é r eintegra�on ?

 
Olhada rápida…

O que você encontrará na seção 2 Reintegração
 

Definições de reintegração
Recursos e desafios comuns na programação de reintegração
E lementos de reintegração bem-sucedida
A�vidades dentro da programação de reintegração
Visando mudanças em diferentes níveis dentro da programação de reintegração

 
 

Em todo o mundo, muitas crianças são separadas de suas famílias. Os mo�vos dessa separação variam: alguns filhos
podem fugir ou sair de casa em busca de uma vida melhor ou de oportunidades; alguns podem ser abandonados ou
colocados em formas alterna�vas de cuidado; outros serão separados por desastres ou guerra; e alguns serão �rados de
suas famílias e explorados por outros.[16]

Experiências recolhidas de pessoas em todo o mundo sugerem que o melhor lugar para uma criança crescer e ser
sustentada é dentro de uma unidade familiar. Isso está consagrado na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança e promovido por meio das Diretrizes das Nações Unidas para os Cuidados Alterna�vos de Crianças.[17] É do
melhor interesse da criança reunir-se com seus familiares sempre que possível e seguro. Em alguns casos, porém, pode
não ser o caso de simplesmente reunir os filhos e os membros da família.

Para crianças que es�veram separadas por um período de tempo, que foram separadas devido a dificuldades dentro de
casa (como abuso ou conflito domés�co), ou para aquelas cujo tempo fora foi prejudicado por exploração, vício ou
violência, um nível maior de suporte e assistência pode ser necessária. Isso pode incluir apoio psicossocial, acesso a
serviços básicos como saúde e educação, assistência para adquirir novas habilidades, conhecimentos e comportamentos,
assistência jurídica, mediação familiar e fortalecimento econômico do lar. Essas a�vidades muitas vezes se enquadram no
termo abrangente que é descrito e enquadrado aqui como 'programas de reintegração'[18] .

Nos casos em que a criança não tem família, não está disposta a se reunir com a família ou quando a família não é
considerada segura ou não pode cuidar da criança, a criança pode ser integrada em uma família extensa ou em uma nova
família ou comunidade. Se tal mudança for considerada uma solução permanente e durável, este trabalho também pode
ser classificado como trabalho de reintegração .

Definições de reintegração

A reintegração é definida , nas Diretrizes Interagências para Reintegração de Crianças, como:

'O processo de uma criança separada fazendo o que se prevê ser uma transição permanente de volta para sua família e
comunidade (geralmente de origem), a fim de receber proteção e cuidado e encontrar um senso de pertencimento e
propósito em todas as esferas da vida '[19]

Para efeitos deste conjunto de ferramentas r programação eintegra�on é definido como:

'Quaisquer a�vidades que apóiem   as crianças a fazer o que se prevê ser uma transição permanente de volta para sua
família e comunidade (geralmente de origem), a fim de receber proteção e cuidado e encontrar um sen�mento de
pertencimento e propósito em todas as esferas de vida . '

O que fica claro nessas definições e em como as crianças e os jovens definem a reintegração é a importância do bem-estar
das crianças após sua reunificação com a família e a comunidade. Este bem-estar é mul�dimensional, inclui acesso a
cuidados de saúde e educação, mas muitas vezes mais importante para crianças e jovens é sua sensação de segurança,
sen�mento de aceitação, capacidade de construir relacionamentos de apoio e confiança e sen�mento de que têm
controle sobre suas vidas e um futuro excitante pela frente.

 
Opiniões das crianças ...

Definições de reintegração
 
Essas definições foram desenvolvidas por crianças e jovens que fizeram parte da consulta de 2013 :
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'Criança reintegrada com sucesso é uma criança que é saudável, amada, sa�sfeita e
sorridente, que vive em uma família não violenta e frequenta a escola.' - Crianças e jovens na
consulta com a equipe A�na na Sérvia
'Ter uma casa segura para viver, viver de forma independente ou com a família, ter um local
de trabalho e sen�r-se feliz e seguro. '- Jovens em consulta com a equipe Different & Equal na
Albânia
'Respeitado pelas pessoas da sociedade, ganhando meu próprio dinheiro, posso falar por
outros jovens da minha comunidade, tendo amigos muito bons e confiáveis, tendo clientes
que precisam dos meus serviços.' -  manga[20] , na consulta da Uganda Youth Development
Link (UYDEL)

 
Como parte do projeto de aprendizagem da RISE Learning Network sobre as vozes dos sobreviventes
em 2018, um grupo de jovens no Nepal desenvolveu esta definição de reintegração para informar e
orientar seu projeto de pesquisa:
 

Meios de reintegração para permi�r que as crianças tenham um ambiente permanente, de
proteção, saudável e independente, juntamente com a iden�ficação de seu obje�vo s e
obje�vas s em suas vidas, após os re�rar da situação de exploração / vulneráveis ou local .
 

Para este grupo a segurança �sica e a saúde de um jovem em reintegração foram destacadas
juntamente com a importância do apoio emocional e do bem-estar. Eles também enfa�zaram a
necessidade de habilidades e capacidade de ser independente , ao mesmo tempo que ainda hav ing
alguém a quem possam recorrer para obter apoio quando necessário.
 

 

Recursos e desafios comuns na programação de reintegração

Existem alguns temas comuns que surgem quando se trata da reintegração de crianças e jovens:[21]

É diferente para cada criança
Idade, gênero e orientação sexual, bem como o mo�vo e a duração da separação da família, devem ser
considerados na determinação das abordagens de reintegração
Família segura, solidária, saudável e carinhosa é o melhor
A reintegração é um processo, não um programa, e envolve muitos estágios e a�vidades diferentes
A reintegração envolve trabalhar com famílias e comunidades, incluindo sistemas locais de proteção à criança, não
apenas a criança
As crianças podem enfrentar es�gma e discriminação
Pode haver consequências indesejadas da programação
Acompanhamento pode ser desafiador
Existem desafios em torno do uso de cuidados provisórios e alterna�vos
O esgotamento da equipe é um problema
O gênero desempenha um papel importante nos serviços disponíveis
A prevenção da (re) separação é importante .[22]

E lementos de reintegração bem-sucedida

Estudos iden�ficaram uma série de elementos importantes que parecem ser úteis para auxiliar na transição, integração e
aceitação dos jovens .[23] Muitos desses elementos ou recursos são pensados   para promover a resiliência em crianças e
jovens (a capacidade de 'se recuperar' após a adversidade) e, ao mesmo tempo, ajudar a desafiar as percepções nega�vas
da criança que podem ser man�das pela família e membros da comunidade .[24] Esses elementos são destacados na
figura 1.
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Figura 1 : Elementos transversais para uma reintegração bem-sucedida

 

É i é importante compreender que estes elementos nem sempre são dis�ntas, mas são muitas vezes ligados. Por exemplo,
ser bom em alguma coisa ou ter sucesso pode levar a uma maior autoes�ma e maior aceitação na comunidade. Da mesma
forma, desenvolver confiança pode permi�r que um relacionamento forte com um adulto cresça.

Esses elementos transversais devem ser considerados e promovidos em todas as a�vidades e intervenções, sejam essas
com foco na saúde, educação ou cuidados da criança . Oportunidades devem ser estabelecidas em todos os projetos para
construir e fortalecer esses elementos e recursos em todos os jovens atendidos.             

A�vidades dentro da programação de reintegração[25]
As agências que apoiam e assistem crianças e visam reunificar e reintegrar os jovens frequentemente fornecem um pacote
holís�co de apoio. Embora não haja uma abordagem única para todos, as agências geralmente fornecem o básico em
termos de proteção das crianças , apoiando seu bem-estar psicossocial e melhorando o acesso à saúde, educação e
treinamento de habilidades . Existem diferentes maneiras de dividir essas a�vidades e haverá sobreposições entre esses
domínios. O modo como as crianças estão se saindo em uma área também pode causar impacto em outra. Por exemplo,
se as crianças não têm um lugar seguro e protegido para dormir ou não têm comida suficiente para comer, isso
provavelmente afetará sua capacidade de se concentrar em sua educação, treinamento ou meios de subsistência.
Portanto, há uma seqüência lógica na programação.

Para os fins deste kit de ferramentas, o trabalho que apóia a reintegração e o bem-estar foi dividido nas oito áreas a seguir
, conforme mostrado na figura 2 .[26]

Figura 2 : A�vidades de reintegração

Segmentação c hange s em diferentes níveis no interior reintegração p rogram ming

Os programas também operam em níveis diferentes. Grande parte do trabalho será focado diretamente no apoio à
criança, cuidando de suas necessidades básicas imediatas e ajudando-a a desenvolver as habilidades e recursos de que
necessitam para se ajustar e seguir em frente com suas vidas. Os programas também envolverão os pais ou responsáveis,
irmãos e parentes, ajudando-os a preparar e construir uma casa estável e segura para que possam proteger e apoiar as
crianças que retornam.
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Além disso, haverá trabalho ao nível da comunidade. A comunidade pode incluir colegas e também membros adultos dos
quais a criança ou o jovem poderia obter apoio, como professores, líderes religiosos, profissionais de saúde e
empregadores em potencial. Os programas podem buscar mudar o conhecimento, as a�tudes e os comportamentos
desses membros da comunidade para que eles sejam mais acolhedores, aceitos e respeitosos com as crianças que
retornam e sejam capazes de proteger esses jovens. Por exemplo, os profissionais de saúde podem ser treinados para que
tenham mais conhecimento sobre as experiências da criança. Isso pode diminuir as a�tudes discriminatórias e encorajar
uma abordagem mais sensível ao trabalhar com esses jovens.

A programação também pode buscar fazer mudanças em um nível superior da sociedade, influenciando a polí�ca e a
legislação em nível local, estadual ou nacional. Por exemplo, as a�vidades de programação podem ter como obje�vo
mudar os requisitos necessários para que uma criança tenha acesso à educação ou defender que as crianças se beneficiem
de determinados esquemas e programas estaduais. As organizações também podem estar envolvidas no trabalho regional
ou internacional, trabalhando com outras organizações e órgãos para aprender e compar�lhar informações sobre como
melhor proteger e cuidar de crianças e jovens durante sua reintegração.

Figura 3 : níveis de programação

 

Em muitas situações, esse trabalho será feito de maneiras diferentes por meio de:

Prestação de serviços diretos
Treinamento e construção de capacitação 
Mobilização da comunidade
Coordenação e cooperação.
Advocacia e influência na polí�ca e legislação

Portanto, é importante medir as mudanças em todos esses diferentes níveis e, por meio do monitoramento, avaliar a
eficácia dos diferentes �pos de a�vidades que a organização realiza.
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3. O que é m ONITORIZAÇÃO e evalua� on ?

 
Olhada rápida…

O que você encontrará na seção 3 Monitoramento e avaliação
 

O que é monitoramento e avaliação?
Métodos em M&A
Métodos de escolha
M&E P ar�cipatório

 
 

O que é monitoramento e avaliação?

O monitoramento é a avaliação con�nua e ro�neira de um projeto ou programa. Para monitorar o progresso, as
informações são coletadas regularmente ao longo da vida do projeto. As informações coletadas através do processo de
monitoramento frequentemente captura de saída ( os resultados imediatos das a�vidades) e resultado ( curto para
mudanças de médio prazo na vida das pessoas) de dados que é ú�l para ajudar os implementadores aprender e se adaptar
e podem ser uma fonte ú�l de informação no avaliação geral de um projeto.

O monitoramento tende a responder a três perguntas básicas:

Quem estamos alcançando?
O que estamos fazendo?
Que diferença imediata isso está fazendo?

As informações gerais a serem coletadas durante o monitoramento incluem:

Um registro dos par�cipantes e informações básicas - incluindo idade, sexo , nível de educação, condições de vida,
tempo envolvido na exploração, etc. Isso responde à pergunta 'quem'.
Um registro das a�vidades - datas, �pos de reuniões ou eventos, números dos envolvidos. Isso responde à
pergunta 'o que'[27] .
Avaliações simples de mudanças nas vidas dos par�cipantes - opiniões dos par�cipantes ou avaliações da equipe
sobre as mudanças. Isso responde à pergunta 'que diferença'.

Uma avaliação é uma avaliação sistemá�ca e obje�va de um projeto ou programa. Geralmente ocorre em um ponto no
tempo, como no meio ou no final de um projeto, e faz a pergunta 'nosso projeto está fazendo diferença?'

Uma avaliação pode desejar avaliar:

O processo do projeto ( avaliação do processo ) - como foi implementado. Isso pode ser feito perguntando aos
envolvidos em intervalos regulares o que eles acham das a�vidades, do que gostam ou não gostam ou que
mudanças gostariam de ver. Também pode ser realizado após o término de um programa de treinamento
específico para obter feedback.
Os efeitos ou mudanças que ocorreram como resultado do projeto do programa ( avaliação de resultados )[28] .
Esta é provavelmente a forma mais comum de avaliação.
As mudanças sustentadas ou duradouras que ocorreram além da vida ú�l do projeto, tanto posi�vas quanto
nega�vas, para as quais o projeto contribuiu ( avaliação de impacto ).

 

 
Principais recursos…

Critérios DAC para Avaliação da Assistência ao Desenvolvimento
 
O Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (DAC) desenvolveu uma série de princípios a serem
considerados ao avaliar projetos de desenvolvimento. Ao desenvolver um plano de avaliação, é
importante pensar em incluir estas linhas de inves�gação:
 

Relevância - Em que medida os obje�vos são válidos? As a�vidades e produtos estão alinhados
com o obje�vo?
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Eficácia - Em que medida os obje�vos foram alcançados?
Eficiência - foi eficaz em termos de custos?
Impacto - O que aconteceu como resultado do programa ou projeto? Que diferença real a
a�vidade fez para os beneficiários? Quantas pessoas foram afetadas?
Sustentabilidade - Até que ponto os bene�cios de um programa ou projeto con�nuaram depois
que o financiamento de doadores cessou?
 

Fonte: Critérios DAC para Avaliação da Assistência ao Desenvolvimento
 

 

Métodos em M&A             

Existem diferentes métodos que podem ser empregados quando se trata de coleta de dados de monitoramento e
avaliação.

 Métodos Quan�ta�vos
 

Métodos qualita�vos
 

Oque e
porque?

Os métodos quan�ta�vos tendem a
ser usados   para responder às
seguintes questões: Quanto? E
quantos?
As respostas podem ser 'Sim / Não',
'Verdadeiro / Falso', 'Concordo / Não
concordo'
A mudança é demonstrada por meio
de números, por exemplo, 50 crianças
(25% das crianças assis�das )
completaram o programa de
treinamento de habilidades para a
vida

 

Os métodos qualita�vos nos ajudam a
entender por que e como as mudanças
ocorrem
A mudança é compar�lhada por meio
de descrições, por exemplo, crianças e
jovens relataram que aprenderam
novas habilidades durante o programa
de habilidades para a vida e agora
estavam mais confiantes - por
exemplo, uma criança mencionou que
não �nha mais medo de falar na aula

Métodos Registros do projeto, como registros
de par�cipação ou listas de eventos
pesquisas
Ques�onários
Informações de dados secundários,
como censo ou outros relatórios
esta�s�cos
Medidas psicossociais padronizadas
existentes[29]

 

Entrevistas
Discussões de grupos focais
Observações
Estudos de caso
Ferramentas par�cipa�vas, de
aprendizagem e de ação
Photovoice / fotografia par�cipa�va

 
 

O + & - Os métodos quan�ta�vos costumam ser
vistos como mais rigorosos; no entanto,
correm o risco de tentar simplificar
questões muito complexas e nos dizem
pouco sobre por que e como as mudanças
acontecem.
 

Esses métodos tendem a levar a uma
grande quan�dade de dados que nem
sempre são organizados e podem ser
di�ceis ou demorados para serem
analisados.

 

Métodos mistos é um termo que se refere ao uso de métodos que coletam dados qualita�vos e quan�ta�vos. Esta
abordagem muitas vezes geram s uma boa imagem global fornecendo números, histórias e descrições. Mistura ed
métodos também permitem t riangula�on , este refere-se a uma verificação cruzada de informação por meio de
diferentes métodos e fontes .

Métodos de escolha

Há uma série de coisas prá�cas e é�cas a serem consideradas ao selecionar métodos de coleta de dados. Os métodos
devem:

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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Produzir dados que podem ser usados   e analisados para informar a aprendizagem e a tomada de decisão
Seja par�cipa�vo
Seja simples
Esteja de acordo com os padrões é�cos[30]
Adequa-se à natureza das a�vidades, escala de trabalho e propósito de monitoramento e avaliação ( por exemplo,
é para fins de responsabilização ou aprendizagem interna?)
Seja alcançável com os recursos disponíveis[31]

M&E P ar�cipatório

Se quisermos saber mais do que simplesmente 'quais foram os resultados' e 'qual foi o processo', então podemos usar
abordagens par�cipa�vas para que também saibamos o que aqueles que estavam envolvidos realmente pensaram sobre
o programa ou projeto[32] .

Os métodos par�cipa�vos envolvem uma ampla gama de ferramentas, técnicas e processos. No entanto, é importante
entender que:

'' Nenhum método é inerentemente 'par�cipa�vo' ... depende de como um método é usado '' e, portanto, é testado 'em
ação' .[33]

Geralmente, os métodos par�cipa�vos são frequentemente considerados mais cria�vos ou “diver�dos” quando
comparados aos métodos tradicionais de pesquisa. Aqueles envolvidos na coleta de dados par�cipa�vos podem usar
desenhos, jogos, fotografia, drama ou filme para coletar dados e visualizações. Os métodos par�cipa�vos também tendem
a envolver mais trabalho em grupo do que trabalho individual. Por exemplo, alguns dos métodos par�cipa�vos incluídos
neste kit de ferramentas incluem:

Histórias de mudança mais significa�vas
Diários
Rio da vida
Mapeamento corporal
Caixas de sugestões
Ferramenta Grain Pot

Abordagens par�cipa�vas para M&A de reintegração podem nos permi�r:

Elaborar indicadores e medidas apropriados, fundamentados social e culturalmente, que levem em consideração a
idade e o gênero;
Tornar conceitos padrão como 'reintegração' significa�vos em diferentes contextos;
Envolva as crianças na coleta de dados de maneira significa�va;
Fortalecer a apropriação e sustentabilidade das intervenções em níveis locais;
Iden�ficar prioridades locais para informar intervenções contextualmente apropriadas;
Colete informações relevantes;
Compreenda o processo de mudança e como e por que as mudanças acontecem;
Compreenda melhor a complexidade dos problemas.

Com o passar dos anos, tornou-se claro que é fundamental compreender o mundo da criança através dos olhos deles, e
não dos adultos. Foi sugerido que existe uma tendência das agências de presumir certas coisas quando se trata de
crianças. Por exemplo, as agências tendem a presumir erroneamente que, para crianças afetadas por conflitos, a maior
causa de sofrimento e risco vem de suas experiências passadas de guerra, e não dos problemas que enfrentam hoje e das
preocupações que têm com seu futuro[34] .

Durante a avaliação do projeto de aprendizagem RISE sobre M&A da reintegração, ficou claro que a natureza par�cipa�va
de muitas das ferramentas deste kit de ferramentas foi apreciada pelos par�cipantes. Aqui estão algumas das coisas que
eles disseram sobre o M&A par�cipa�vo:

“As crianças foram mais expressivas por meio dos diagramas que foram desenhados por elas em papéis gráficos
[quando foram solicitadas, durante as discussões em grupo, a expressar suas opiniões sobre indicadores de
reintegração bem-sucedidos]. Como tal, acreditamos que quando a criança expõe seus pensamentos sem ser
pressionada, essa é a melhor parte. ” (Par�cipante SCA)

“Isso também cria um senso de propriedade ... [ ela ] estava muito animada para ver o quão longe ela havia
chegado com sua família e o quanto ela contribuiu para o bem-estar da família.” (Par�cipante SSA)

“[Isso] levou a mudanças significa�vas em nosso trabalho diário, na forma como fazemos as coisas. Quando
começamos a examinar nosso trabalho e a examinar nossos serviços por meio de uma lente diferente . Estamos
começando a atualizar nossas prá�cas. Agora estamos mais conscientes de suas necessidades e prestamos mais
atenção aos pedidos das meninas ”. (Par�cipante LAC)
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“As meninas estão muito mo�vadas e gostam de par�cipar [no uso das caixas de sugestões]. Tem ajudado a sua
autoes�ma ver que suas sugestões e pedidos são levados em consideração ”. (Par�cipante LAC)

 
História de mudança ...

Aprendendo a valorizar e ganhar confiança na par�cipação das crianças
 
Good Shepherd Interna�onal (GSI) foi o primeiro a entrar em contato com a RISE Learning Network
por meio de um de nossos projetos no Nepal, de onde foi compar�lhado com nossa equipe nas
Américas. T hrough a M & E de reintegração Projeto de Aprendizagem você pode realmente ver o
crescimento e como a qualidade dos nossos serviços tem melhorado. Este projeto tem sido
fundamental para nos ajudar a iden�ficar problemas e situações de risco e nos ajudou a nos
tornarmos melhores no que fazemos.
 
As caixas de sugestões , parte do Projeto de Aprendizagem de M&A da reintegração, �veram o
impacto mais significa�vo sobre nossos membros no Paraguai, Bolívia e Argen�na. O projeto
realmente mudou nosso entendimento e nos posicionou de forma diferente em nosso trabalho. O
elemento par�cipa�vo, dando voz e um papel a�vo aos beneficiários, embora tenhamos um papel
mais facilitador, nos levou a entender que, embora as crianças com quem trabalhamos sejam
vulneráveis   e em alto risco, elas têm a capacidade de tomamos decisões e expressamos opiniões, e
não devemos tomar decisões por eles.
 
Reconhecemos a importância do trabalho centrado na criança, mas não sabíamos como fazer essa
mudança e nossas organizações membros temiam não ter conhecimento e capacidade suficientes
para incen�var a par�cipação de crianças e jovens. Começamos o projeto com medo, mas ver como
os jovens reagiram e o quanto estavam dispostos a par�cipar foi revelador. As próprias meninas
construíram as caixas, estabeleceram as regras e dominaram o processo. Você pode ver a mudança
neles, que conseguiram se apropriar de seu espaço. Isso nos ajudou a detectar potencial nas
meninas e também dificuldades.
 
O que também é interessante é que quando começamos a abrir as caixas também �vemos que
trabalhar nossa capacidade , como adultos dirigentes do abrigo, de receber crí�cas. Agora ouvimos
uns aos outros e às crianças. Algumas pessoas em nossas organizações acharam isso muito di�cil,
mas aos poucos foram mudando suas perspec�vas, aceitando avaliar seu trabalho. Isso é
extremamente valioso, especialmente entre as organizações que �nham uma abordagem de cima
para baixo muito rígida.
 
As caixas de sugestões con�nuarão sendo implementadas nos diferentes abrigos onde iniciamos o
projeto e vamos expandir essa abordagem par�cipa�va. Con�nuaremos compar�lhando
metodologias e nossas experiências com outras organizações para aprendermos uns com os outros.
 
Fonte : Editado de uma história coletada como parte da avaliação final da RISE Learning Network ,
2018
 

 

 
Dicas ...

Bene�cios e riscos das abordagens par�cipa�vas

C: \  As abordagens par�cipa�vas podem beneficiar as crianças e outras pessoas envolvidas,
ajudando-as a:

Sinta-se envolvido e faça parte do programa;
Veja quantas mudanças ocorreram e quão longe elas foram;
Sinta-se fortalecido enquanto eles trabalham para a�ngir seus obje�vos;
Desenvolva confiança;
Ser reconhecido como especialista e agente a�vo, não como 'ví�ma';
Tenha alguma forma de controle e voz.
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C: \  É claro que existem alguns perigos gerais ao envolver crianças e jovens em tais exercícios,
embora muitos desses riscos venham com todas as formas de coleta de dados e não apenas com o
uso de métodos par�cipa�vos.

Reunir pontos de vista e experiências pode "desencadear" memórias perturbadoras e abrir
velhas feridas;
Perguntar aos jovens sobre suas necessidades pode aumentar as expecta�vas e eles podem
esperar receber apoio;
Visitar os lares das crianças para coletar dados pode atrair atenção indesejada para a criança
e sua família e iden�ficá-las como uma 'ví�ma' (pode ser mais apropriado pedir às crianças
que desejam se envolver para se encontrarem em um local diferente);
Reunir um grupo de pessoas à medida que compar�lham uma experiência pode fazer com
que o grupo seja es�gma�zado;
Trazer à tona memórias ruins ou explorar problemas e questões pode significar que essa
pessoa precisa de algum suporte que pode não exis�r ou pode não estar disponível;
Pode haver problemas em olhar para exercícios que levam a discussões sobre o 'ideal' e, a
'criança ideal', quando os indivíduos envolvidos podem estar muito distantes do 'ideal'[35] ;
Pode ser simbólico , é definido como situações em que as crianças "aparentemente têm voz,
mas na verdade têm pouca ou nenhuma escolha sobre o assunto ou o es�lo de comunicá-lo
e pouca ou nenhuma oportunidade de formular suas próprias opiniões".[36] ;
Nem todas as crianças desejam se envolver da mesma maneira - algumas crianças podem
adorar desenhar, enquanto outras preferem falar ou escrever;
Métodos par�cipa�vos com crianças podem ser desafiadores em sociedades altamente
hierárquicas que marginalizam os pontos de vista das crianças[37] .
 

 

 
Dicas ...

Questões para pensar ao coletar dados em grupos
 

Coletar dados de uma situação de grupo pode ser ú�l, no entanto, é importante pensar sobre os
seguintes pontos:

C:
\

Os grupos devem ser construídos em torno da experiência e compreensão comuns e os
membros do grupo devem ter caracterís�cas semelhantes ( por exemplo, mesma idade,
sexo);
Em uma situação de grupo, as crianças devem ser capazes de decidir o quanto gostariam de
compar�lhar;
Os métodos de grupo não serão a melhor opção ao planejar a coleta de informações
detalhadas ou confidenciais de indivíduos , especialmente crianças �midas ou quietas ;
As a�vidades em grupo podem precisar ser acompanhadas por entrevistas individuais;
É importante que o trabalho em grupo não pareça cansa�vo ou pareça muito com a escola .

 

C: \
O trabalho em grupo permite a construção de consensos;
Quando há mais crianças no grupo, isso pode resultar em uma mudança de poder que pode
dar às crianças mais confiança para expressar seus pontos de vista e desafiar os pontos de
vista dos adultos.
 

 

 
Principais recursos…

MIM
 

Para obter informações mais detalhadas sobre M&A, consulte os seguintes recursos:
Gosling, L. (2013) Monitoramento e avaliação: como orientar . VINCULO

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.bond.org.uk/data/files/resources/50/Monitoring-and-evaluation-How-To-guide-June-2013.pdf
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Manual de avaliação de Save the Children (2012) . Save the Children
Ager, Alistair, Ager, Wendy, Stavrou , Vivi & Boothby, Neil (2011) Guia Interagencial para a
Avaliação de Programas Psicossociais em Crises Humanitárias . UNICEF
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (2011 )
Guia de monitoramento e avaliação de projetos / programas (M&A). IFRC.
Save the Children (2003) Como trazer uma abordagem sistemá�ca para planejar, revisar e
avaliar o trabalho de desenvolvimento .

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/evaluation-handbook
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/inter-agency-guide-evaluation-psychosocial-programmes-humanitarian-crises
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/toolkits-practical-guide-planning-monitoring-evaluation-and-impact
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Seção B: como?
Como pode ser feito o monitoramento e avaliação da
reintegração?
Esta seção do kit de ferramentas procura responder à pergunta: Como o monitoramento e a avaliação da reintegração
podem ser realizados de forma eficaz e eficiente ?

O capítulo quatro descreve um processo de sete etapas para planejar e realizar um plano de M&A:

Etapa 1: Discu�ndo
Etapa 2: Planejamento e é�ca
Etapa 3: Amostragem
Etapa 4: Verifique se seus indicadores são relevantes para crianças e ajuste, se necessário
Etapa 5: ferramentas de desenvolvimento e teste e coletores de dados de treinamento
Etapa 6: gerenciamento de dados
Etapa 7: análise de dados e relatórios

O capítulo cinco passa a considerar os �pos de resultados e indicadores que podem ser úteis no monitoramento de
programas de reintegração, para um foco par�cular nos resultados. Existem oito subseções neste capítulo relacionadas a
diferentes aspectos da programação de reintegração:

a. Necessidades básicas, abrigo e proteção
b. Suporte legal
c. Cuidados de saúde
d. Apoio psicossocial
e. Educação
f. Fortalecimento econômico
g. Fortalecimento familiar
h. Sensibilização da comunidade

Cada uma dessas seções apresenta obje�vos, resultados, produtos e indicadores selecionados. As caixas nessas seções
também destacam exemplos específicos de métodos que têm sido usados   em todo o mundo para medir resultados nessas
áreas de programação; guias de ' como fazer ' que explicam métodos específicos em mais detalhes, dicas sobre várias
questões ou abordagens e uma lista de recursos-chave onde mais detalhes podem ser encontrados.

 



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 21/102

4. Planejamento para M&A

 
Olhada rápida…

O que você encontrará na seção 4 Planejamento para M&A
 

Planejamento do programa
Etapa 1: Refle�ndo e discu�ndo
Etapa 2: Incluindo as crianças na compreensão do que medir
Etapa 3 : Planejamento e é�ca
Etapa 4 : Desenvolvimento e treinamento de ferramentas
Etapa 5 : gerenciamento e qualidade de dados
Etapa 6 : Análise e uso de dados

 
 

Planejamento do programa

Este kit de ferramentas concentra-se no aspecto de monitoramento e avaliação do trabalho do programa. Não fornece
orientação ou sugestões sobre o planejamento ou desenvolvimento de metas para um programa . No entanto, para
desenvolver um plano de monitoramento e avaliação , é importante que você:

Realizou uma avaliação para iden�ficar os problemas
Realizou uma análise situacional para compreender as principais questões, atores e contexto
Definiu sua meta
Definiu seus obje�vos
Planejou suas a�vidades
Esclareceu seus produtos e resultados

O plano de monitoramento e avaliação será então desenvolvido neste estágio de planejamento para ser executado
juntamente com o plano do programa. Algumas etapas principais no desenvolvimento de seu plano de M&A são
apresentadas a seguir.

 

 

C:
\ Se es�ver solicitando financiamento, é importante que você tenha pensado sobre o M&A e incluído um orçamento
para o M&A em sua proposta para garan�r que os recursos estejam disponíveis para essas a�vidades.

 
Principais recursos…

P programas Lanning
 

Plano (2009) Programa de Responsabilidade e Sistema de Aprendizagem (PALS). Plano
Internacional

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://plan-international.org/programme-accountability-and-learning-system-pals
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Austríaca, K. & Gha� , D. (2010) Girl- Centered Design Programa do: Um Toolkit para
desenvolver, fortalecer e expandir Adolescentes Programas . Popula�on Council.

 
Etapa 1: Refle�ndo e discu�ndo

Pode ser complicado saber o que medir. Um bom ponto de par�da é pensar sobre o obje�vo do programa. 'O que você
está tentando alcançar?'

Para organizações que apoiam crianças em sua reintegração, o obje�vo pode ser que 'todas as crianças e jovens afetados
pela exploração vivam vidas felizes, saudáveis   e seguras e tenham as mesmas oportunidades que outros jovens em sua
comunidade.'

Claro, pode ser muito di�cil medir essa meta. Depois que as crianças saem do programa, pode ser di�cil avaliar como
estão se saindo anos depois. Nesses casos, um rastreador ou estudo longitudinal para coletar dados precisaria ser
implementado para que o acompanhamento desses jovens pudesse ser feito alguns anos depois. Esse exercício deve ser
capaz de medir as contribuições do programa em termos de seu impacto .

No curto prazo, no entanto, é importante iden�ficar mudanças nos comportamentos, habilidades, a�tudes e
relacionamentos da criança, bem como no ambiente social e polí�co, que, esperançosamente, colocarão os jovens no
caminho certo para alcançar esse obje�vo. Essas mudanças são os resultados e seus indicadores devem ajudá-lo a medir
aspectos específicos dessas mudanças . Pode ser ú�l pensar sobre o que outras crianças na comunidade local têm em
termos de habilidades e atributos que as ajudarão no futuro - isso pode fornecer uma referência realista. É provável que
essas mesmas qualidades e oportunidades básicas sejam o que as crianças afetadas por diferentes formas de adversidade
também precisarão para prosperar.

Além disso, é ú�l pensar sobre quaisquer conhecimentos e habilidades adicionais dos quais as crianças envolvidas no
programa possam se beneficiar devido às suas experiências anteriores. Por exemplo, se uma criança foi explorada
sexualmente por meio de um 'namorado', trabalhar com a criança para entender relacionamentos saudáveis   pode ser um
tema importante a ser focado.

Também é importante coletar informações sobre os resultados - os produtos ou serviços diretos fornecidos, por exemplo,
o número de treinamentos ministrados, o número de refeições fornecidas, o número de kits de reintegração distribuídos,
etc.

É uma boa ideia passar um tempo em equipe refle�ndo sobre quais informações seriam úteis para coletar e isso ajudará a
informar a tomada de decisões, o aprendizado e a responsabilidade para as partes interessadas mais amplas. Cer�fique-se
de incluir uma gama de funcionários e outras partes interessadas nessas discussões. Pense em quem precisa saber o quê e
como seria melhor compar�lhar essas informações com eles. É necessário equilibrar o que seria ideal com o que é realista,
dados os recursos de que você dispõe. Começar com algumas ferramentas simples e fáceis de usar, que reúnem algumas
informações importantes diretamente relacionadas às decisões que você precisa tomar, é um bom ponto de par�da.

 
Dicas ...

Lista de verificação de discussão de M&E
 
O M&A deve ser pensado logo no início do projeto. As discussões dentro da equipe devem cobrir as
seguintes áreas:
 

Qual é o obje�vo que temos para as crianças e jovens envolvidos no nosso programa?
Qual é a nossa teoria de mudança? Como achamos que a vida dessas crianças vai melhorar,
permi�ndo que alcancem esse obje�vo?
Que habilidades, conhecimentos e comportamentos estamos tentando construir nos jovens
que apoiamos e por quê?
Como saberemos que nossos obje�vos são culturalmente válidos neste contexto?
Qual é a norma para outras crianças na comunidade?
Que informações precisaríamos coletar para avaliar nossa eficácia?
Como podemos garan�r o envolvimento de crianças?
Que perguntas poderíamos fazer para medir as mudanças nessas habilidades,
conhecimentos, comportamentos, ambientes e relacionamentos?
Quando precisaríamos fazer essas perguntas?
A quem precisaríamos fazer essas perguntas?
Que ferramentas podemos usar para coletar essas informações para cada uma das mudanças
que gostaríamos de medir?
Quem será o responsável por coletar essas informações?
Onde essas informações serão armazenadas com segurança?

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
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Como essas informações serão analisadas e por quem?
Quanto orçamento temos para fazer isso?
Podemos fazer isso sozinhos ou precisamos de suporte externo?
A equipe tem as habilidades certas? Eles poderiam se beneficiar do treinamento?
Queremos usar uma linha de base? Nesse caso, precisamos começar a coletar informações
agora!

 
Fonte: Adaptado de austríaco e Gha� (2010)
 

 

 

 
Como ...

Realizar como análise takeholder para as necessidades de informação e de aprendizagem
 

O que é isso?
Uma análise das partes interessadas para informações e necessidades de aprendizagem ajuda a
iden�ficar quem pode usar as informações, de que maneiras e como eles podem estar envolvidos na
aprendizagem e no desenvolvimento de inicia�vas. Uma análise eficaz das partes interessadas
responderá a perguntas como:

• Quem precisa usar as informações?         

• Que perguntas eles desejam responder? Que decisões eles precisam tomar?         

• Quem tem influência e recursos que podem impactar este projeto?         

• Quem apoiará ou contribuirá com nosso plano? Quem vai se opor a isso? Por quê?         

 
Por que isso é ú�l?
O M&A só tem valor se puder ser usado de forma eficaz para ajudar a tomar decisões, melhorar a
implementação e gerar aprendizado. Quando as informações são vistas como úteis, é mais provável
que sejam usadas dessas maneiras. Portanto, é importante entender quais informações os diferentes
grupos de pessoas precisam para fazer bem o seu trabalho.
 
Como fazer isso?
Com um grupo de funcionários e partes interessadas, conclua uma matriz que possui cabeçalhos de
coluna, como:

• Nome da organização, grupo ou indivíduo das partes interessadas (nacional, regional ou local?
Governo, sociedade civil, privado)         

• Descrição das partes interessadas (propósito primário, afiliação, financiamento )         

• Função atual ou potencial no projeto         

• Nível de conhecimento da área de foco do projeto         

• Nível de comprome�mento com a área de foco do projeto         

• Apoio ou oposição, em que medida e por quê?                       
• Necessidade de informação (o que eles precisam saber para cumprir sua função? )         

• Necessidades de aprendizagem ( que novos conhecimentos ou experiências os ajudariam a
melhorar em sua função? )         

 
Revise a matriz à medida que você con�nua planejando seu M&A e cer�fique-se de estar pensando
sobre as melhores maneiras de relatar e comunicar seus resultados e descobertas para diferentes
partes interessadas de uma forma que promova o uso das informações e cer�fique-se de coletar
feedback deles sobre quão ú�l é e se atende às suas necessidades.
 
Fonte: adaptado de Ferramentas de Avaliação de Medidas para Demanda e Uso de Dados no Setor
de Saúde: Ferramenta de Engajamento de Partes Interessadas

 

S tep 2: Incluindo crianças em compreender o que medir

Além das discussões internas entre os membros da equipe, é importante cer�ficar-se de que você entende o problema, as
questões e as oportunidades do ponto de vista das crianças que você pretende apoiar. Por exemplo, se você está tentando
desenvolver a�vidades que melhorem certas habilidades e qualidades nos jovens, é importante que você entenda quais

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-11-46-e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-11-46-e
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comportamentos e habilidades são esperados dos jovens e que levam ao respeito na comunidade local. É importante
desenvolver obje�vos e indicadores específicos para o contexto e, para isso, você precisa entender as 'normas'.

Uma maneira de fazer isso, que envolve as crianças desde o início, é consultar crianças e jovens sobre quais a�vos,
comportamentos, habilidades, atributos e relacionamentos eles acham que seriam necessários para que as crianças
pudessem 'se reintegrar com sucesso' em sua comunidade . Então, em outras palavras - quais seriam os indicadores de
'reintegração bem-sucedida'?

Isso pode ser feito perguntando:

crianças você está apoiando atualmente o que elas sentem que as ajudará no futuro a se reintegrarem;
outros jovens ou adultos que reintegraram o que era importante para eles em termos de uma reintegração bem-
sucedida;
crianças locais da comunidade sobre o que acham que ajudaria uma criança a se integrar em sua comunidade.
idosos ou adultos da comunidade sobre quais elementos são importantes para que uma criança seja aceita e
incluída na comunidade.

Essas consultas podem envolver as seguintes perguntas:

Como você saberia se uma criança foi integrada e aceita na comunidade?
Como é uma criança bem integrada? Como eles agem? Que qualidades eles teriam?

Através da discussão e do agrupamento de respostas em diferentes domínios ou áreas (por exemplo, comportamentos,
habilidades, conhecimentos, a�tudes, relacionamentos), a equipe, junto com as crianças e jovens, pode ser capaz de
chegar a entendimentos localmente relevantes e indicadores de reintegração bem-sucedida em seu contexto par�cular
que poderia então ser usado para fins de monitoramento.

Nesta próxima seção, há uma série de exemplos de diferentes métodos e ferramentas que foram usados   para melhor
compreender as normas e aspectos importantes dentro de uma determinada comunidade.

 
Principais recursos…

H ow para envolver as crianças na monitorização e avaliação
 
Existem vários recursos excelentes disponíveis que fornecem informações passo a passo sobre uma
variedade de métodos par�cipa�vos:

SOS (2013 )  Metodologias par�cipa�vas de monitoramento e avaliação do trabalho com
crianças e jovens . SOS Children's Villages Interna�onal
Save the Children Noruega (2008) Um kit de ferramentas para pesquisa par�cipa�va e
avaliação com crianças, jovens e adultos . Save the Children Noruega
Laws, S e Mann, G. (2004) Então, você quer envolver as crianças na pesquisa? Um kit de
ferramentas que apóia a par�cipação significa�va e é�ca de crianças em pesquisas
relacionadas à violência contra crianças . Save the Children
Save the Children (2000) Crianças e par�cipação: pesquisa, monitoramento e avaliação com
crianças e jovens . Save the Children
Johnston, J. (2008) Métodos, ferramentas e instrumentos para uso com crianças . Oxford:
Young Lives
Save the Children (2014) Um kit de ferramentas para monitorar e avaliar a par�cipação das
crianças . Londres: Save the Children

 
 

Como ...
L if lista livre para desenvolver indicadores

 
O que é isso? A listagem gratuita é um método de coleta de dados em que os informantes listam
todos os diferentes aspectos, palavras e componentes de uma palavra ou significado. Por exemplo, os
jovens podem ser solicitados a listar tudo o que podem pensar nas palavras 'segurança' ou
'aceitação'.
 
Como mede a mudança? É uma forma de desenvolver indicadores que possam ser comparados.
 
É bom porque ...? Permite a compreensão local de um termo ou frase.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/58a4f61b-bb73-4509-8abb-5826988d615d/2012-PME-for-working-with-children-final-0512.pdf%3Fext%3D.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://betterevaluation.org/resources/toolkit/a_kit_tools_participatory_research
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://betterevaluation.org/resources/toolkit/a_kit_tools_participatory_research
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://images.savethechildren.it/f/download/Policies/st/strumenti.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.crin.org/docs/resources/publications/hrbap/SCUK_participation.pdf
file:///F:/Tools%20and%20Instruments%20for%20Use%20with%20Children
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://plan-international.org/monitoring-and-evaluating-childrens-participation
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Quando funciona bem? Funciona bem no desenvolvimento de indicadores de 'bem-estar',
'aceitação' ou 'reintegração'. Este método pode ser usado como uma exploração preliminar para
determinar a relevância cultural e criar uma definição.
 

 

 
Exemplo…

Iden�ficação de indicadores culturalmente relevantes de reintegração em Serra Leoa
 
Histórico: Em 2007, uma equipe do Programa de Migração Forçada e Saúde da Universidade de
Columbia fez parceria com o Fundo Cristão para Crianças (CCF) para se envolver em um processo
par�cipa�vo com meninas anteriormente associadas a grupos armados em Serra Leoa.
 
Obje�vos: Os obje�vos do processo eram explorar os entendimentos locais de reintegração e
ajustamento e iden�ficar e classificar indicadores culturalmente relevantes do que torna a
reintegração bem-sucedida.
 
Método: Quatorze grupos de discussão (compreendendo 116 meninas com idades entre 16-25)
foram realizados e as a�vidades de listagem espontânea e classificação par�cipa�va foram realizadas
dentro de uma estrutura de grupo focal.
 
Processo: Funcionários locais foram treinados nas técnicas, e meninas que haviam se envolvido com
grupos armados foram convidadas a par�cipar de várias comunidades. A sessão começou com uma
canção ou oração local e então o facilitador descreveu o obje�vo da reunião. no fim de facilitar as
discussões, questões de sonda foram convidados tais como: "o que faz com que pessoas como uma
menina nesta comunidade depois que ela voltou para casa de estar com um grupo armado? e “Como
você pode saber se uma garota está bem?” Durante as discussões, um anotador registrou as
caracterís�cas, qualidades e comportamentos crí�cos que foram iden�ficados.
 
Dez indicadores específicos foram desenvolvidos. O facilitador então pediu às meninas que
selecionassem objetos locais para representar cada indicador. Objetos como pedras, folhas e um
sapato foram coletados e atribuídos aos diferentes indicadores. As meninas foram então solicitadas a
concordar sobre qual indicador elas achavam ser o mais significa�vo para a capacidade de
reintegração de um indivíduo. O objeto que representa esse indicador foi colocado em uma
extremidade de uma linha e o indicador menos significa�vo na outra extremidade da linha. O grupo
foi então solicitado a jus�ficar verbalmente a ordem selecionada, o que levou a uma discussão mais
aprofundada e alguns reajustes até que um consenso fosse alcançado. Na maioria dos grupos, um
processo equivalente foi adotado para eliciar indicadores de reintegração deficiente, com as meninas
sendo ques�onadas como uma comunidade saberia que uma garota não estava bem integrada.
 
Os principais indicadores sugeridos de 'boa reintegração' foram:

Está envolvido em a�vidades de geração de renda
Casado / tem um bom casamento
Vai / foi para a escola.

Os principais indicadores sugeridos de 'má reintegração' foram:
Sem a�vidades geradoras de renda
Incapaz de conseguir um marido / casamento ruim
Não convidada para eventos da sociedade secreta de mulheres.

 
Conclusão: O processo permi�u à equipe medir a 'reintegração' de uma forma válida e significa�va.
Os indicadores sugeridos durante este processo serviram de base para uma avaliação do programa
do CCF para meninas anteriormente associadas a grupos armados e forças de combate.
 
Re�rado de: Stark, L., Ager, A., Wessells , M. & Boothby, N. (2009) Desenvolvimento de indicadores
culturalmente relevantes de reintegração de meninas, anteriormente associadas a grupos armados,
em Serra Leoa usando uma metodologia de classificação par�cipa�va . Intervenção, 2009, Volume 7,
Número 1, 4-16
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.academia.edu/4242486/Developing_culturally_relevant_indicators_of_reintegration_for_girls_formerly_associated_with_armed_groups_in_Sierra_Leone_using_a_participative_ranking_methodology
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Exemplo…

Stepping Stones - Criação de sinais ou indicadores de 'integração bem-sucedida'
 
Antecedentes: Como parte do processo de desenvolvimento deste kit de ferramentas, várias
consultas foram realizadas em sete países com 89 crianças e jovens que haviam sido reintegrados. Os
obje�vos das consultas eram (a) compreender os �pos de mudanças que os jovens consideram
importantes desde que entraram em contato com as organizações de assistência e (b) que os jovens
desenvolvam indicadores localmente relevantes de 'reintegração bem-sucedida.
 

Obje�vo: Criar uma lista de indicadores ou sinais de que uma criança se 'integrou com sucesso' e
está indo bem.
 
Etapa 1: redefinir a reintegração
A equipa explicou aos jovens que estavam interessados   em saber como as crianças falam e definem o
conceito de 'reintegração'. A equipe então explicou sua definição e entendimento sobre
reintegração. As crianças foram então encorajadas a fazer perguntas ou apresentar suas próprias
interpretações.
 
Etapa 2: imaginando uma 'criança integrada com sucesso'
As crianças foram convidadas a pensar em uma criança que �nha uma história semelhante à sua e
que agora estava 'integrada com sucesso'. A equipa explicou que estava interessada nesta ideia de
reintegração e queria descobrir quais eram os 'sinais' de uma criança como ela - que �nha passado
por experiências semelhantes - �nha sido 'integrada com sucesso'.

 
Etapa 3: iden�ficar degraus (indicadores)
As crianças foram então solicitadas a desenhar um rosto sorridente em um pedaço de cartão e
colocar o papel no meio da sala.
 
O facilitador explicou que a criança integrada com sucesso estava em uma ilha no meio de um lago e
que eles queriam que os jovens pensassem sobre os diferentes degraus ou os sinais que mostram
que uma criança foi integrada com sucesso. 
 
As crianças foram então solicitadas a escrever todos os sinais e mudanças em cartões e colocá-los ao
redor do rosto sorridente.
 

stepping stones.JPG

.
As seguintes perguntas foram usadas para alertar:
 

Como você acha que uma criança se comportaria com os outros se eles fossem [integrados com
sucesso]? 
Que qualidades ou habilidades pessoais eles podem ter?
Que �po de caracterís�cas eles podem ter?
 



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 27/102

Alguns dos indicadores foram então mesclados, se semelhantes, para chegar a cerca de dez
indicadores de reintegração bem-sucedida.
 
Etapa 4: indicadores de classificação
As crianças foram então ques�onadas sobre qual sinal era o mais importante para a habilidade da
criança de se integrar ou ser aceita. Uma vez que isso foi discu�do e acordado, o cartão foi colocado
em uma das pontas de uma linha formada por barbante.
 
As crianças foram então solicitadas a reorganizar o resto dos 'sinais' de modo que o 'sinal' mais
importante ficasse em uma extremidade e o 'sinal' menos importante na outra extremidade da linha.
As crianças também foram solicitadas a explicar suas razões para fazer suas escolhas.
 

Capture4.JPG

 
Leia mais sobre a a�vidade em Veitch, H. (2013 ) 'Sen�r-se e fazer parte de algo melhor' Perspec�vas
de crianças e jovens sobre a reintegração. Informar o desenvolvimento de um kit de ferramentas para
monitorar e avaliar programas de reintegração com crianças . Centro UHI para a infância rural
 

Etapa 3 : Planejamento e é�ca

É quase impossível coletar informações sobre tudo o que você gostaria de saber sobre um programa ou uma criança .
Portanto, é uma boa ideia começar pensando sobre quais são suas prioridades - de quais informações você realmente
precisa?

C:
\ Lembre-se de que suas prioridades podem não ser as mesmas de seus doadores e financiadores. É importante
determinar o que deve ser relatado, além do que você, como organização, deseja saber. As estruturas de planejamento
fornecidas pelos doadores, como os quadros lógicos , podem fornecer elementos-chave a serem incluídos em seu plano de
M&A.

Também é importante pensar sobre quais informações ou dados podem ser ob�dos de outras fontes secundárias. Por
exemplo, é possível obter dados secundários sobre o desempenho educacional de crianças assis�das nas escolas que
frequentam? É possível acessar informações sobre a taxa de condenação de criminosos da polícia local ou advogados?

Depois de selecionar suas prioridades, pode ser ú�l desenvolver uma estrutura que capture as seguintes informações :

Área
A�vidades
Resultados
Indicadores
Quando os dados precisam ser coletados
Fonte
Ferramentas
Tipo de pergunta / s
Pessoa responsável pela coleta de dados
Riscos e suposições

Vá para a seção 5 para exemplos de resultados, indicadores e ferramentas nas 8 diferentes áreas de a�vidade de
reintegração .

 
Dicas ...

Desenvolvendo um Plano de Monitoramento e Avaliação
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Faça uma linha do tempo, assim como faria para seu programa.
Seja realista sobre quanto tempo você tem para coletar dados.
Mantenha simples.
Pense nos resultados intermediários.
Pense nas áreas em que você espera ver melhorias.
Adapte perguntas padrão para torná-las relevantes para o seu contexto.
Faça as perguntas certas!
Cer�fique-se de registrar informações crí�cas.
Meça o que você está tentando mudar.
Lembre-se de que o tempo é importante - em muitos casos, é ú�l coletar dados antes e
depois de uma intervenção específica.
Colete dados apenas com a freqüência que você deseja fazer com eles.
Colete apenas dados que você pode usar[38] .
 

Fonte : Adaptado de austríaco e Gha� (2010)
 

 

 
Dicas ...

Estrutura de construção e M&A para reintegração
 
As análises e avaliações do projeto de aprendizagem RISE em M&A para reintegração destacaram
algumas aprendizagens interessantes sobre a construção de uma estrutura de M&A. Os par�cipantes
da Índia reuniram conjuntos de indicadores para ajudá-los a monitorar seus programas de forma
mais sistemá�ca e holís�ca . Por exemplo:
 

1. Necessidades básicas: as crianças sentem que suas necessidades básicas de cuidado foram
sa�sfeitas

2. Proteção: as crianças se sentem seguras (tanto �sica quanto emocionalmente )
3. Educação: as crianças se sentem confortáveis   para par�cipar da sala de aula
4. Saúde: crianças com um estado de saúde melhorado
5. Legal: crianças que entendem seus direitos e sua posição legal
6. Psicossocial: crianças demonstrando maior confiança , liderança, comunicação, habilidades

de tomada de decisão e resolução de problemas
 
Um par�cipante declarou: “ A estrutura [M&A] nos ajudou a entender que há muitas coisas que
entram na reintegração ... Isso requer intervenções baseadas na saúde, saúde mental, processos
legais, processos econômicos, processos socioculturais, etc. Também nos ajudou compreender que a
reintegração não se limita a reunir a criança com a família. Também inclui a reintegração da criança
na comunidade mais ampla. ”
 
Outros par�cipantes do projeto de aprendizagem mencionaram que era importante:

Mantenha as ferramentas simples e fáceis de usar ;
Use uma variedade de ferramentas para cobrir diferentes áreas de programação;
Concentre-se em mudanças na vida de crianças e famílias para que você possa entender o
sucesso de seus programas; e
Inclua métodos par�cipa�vos para captar a voz das crianças e responder às suas
necessidades de forma adequada.

 
Fonte : Editado a par�r do feedback coletado como parte da revisão do projeto de aprendizagem
RISE sobre M&E de reintegração em SCA e SSA , 2018
 
 

1

 
Principais recursos…
Conjuntos de indicadores
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Também pode ser ú�l observar o que outras organizações estão medindo e os indicadores usados.
Por exemplo, o Programa de Eficácia BOND desenvolveu uma estrutura de indicadores relacionados à
proteção da criança, educação, saúde e outras áreas de trabalho de desenvolvimento internacional.
Existem muitos indicadores que podem ser modificados e usados   por organizações que apoiam os
esforços de reintegração, por exemplo, consulte:
 

Indicadores de resultados de proteção infan�l da Save the Children
Compêndio de Indicadores da Visão Mundial para Medir o Bem-estar Infan�l
Manual do indicador de cuidado formal da UNICEF
Pesquisas de agrupamento de indicadores múl�plos do UNICEF
Medir Índice de Status de Avaliação de Criança
Medir ferramentas de pesquisa de avaliação de bem-estar de crianças, cuidadores e famílias
para programas para crianças órfãs e vulneráveis

 
 

Amostragem

Uma grande quan�dade de monitoramento de ro�na, especialmente no nível de produção (acompanhamento de
a�vidades e serviços prestados), deve abranger todas as crianças e famílias em um programa , a fim de informar os planos
de cuidados e a tomada de decisões do projeto diário . Quando a coleta de dados no nível de resultados ou de impacto e,
especialmente, durante as avaliações, mo organizações st selecionar apenas dados de uma amostra da população que
estão a trabalhar com a fim Para economizar tempo e dinheiro. Com essas informações, eles podem inferir conclusões que
são relevantes para toda a população com a qual estão trabalhando.

Os dois �pos mais comuns de amostragem são:

Amostragem aleatória - é baseada em um cálculo - então, após determinar o quadro de amostra (todos os afetados ou
envolvidos em um programa) e quaisquer subamostras ( por exemplo, aquelas de minorias étnicas, meninos, meninas,
aqueles de áreas rurais), um tamanho de amostra é calculado e, em seguida, um método é usado para selecionar
aleatoriamente o número correto de par�cipantes, por exemplo, da lista de par�cipantes potenciais, cada cinco nomes na
lista é selecionado e perguntado se eles gostariam de par�cipar.

Amostragem intencional (não aleatória) - baseada na conveniência - por exemplo, todas as crianças envolvidas em um
programa são convidadas a comparecer a uma consulta e somente aquelas que moram perto e são capazes de
comparecer - isso levará a resultados menos generalizáveis .

C:
\ A amostragem pode ser muito complicada, é aconselhável trazer ajuda externa para isso. Isso pode incluir obter
aconselhamento ou parceria com uma universidade local, por exemplo.

 
Principais recursos…

Amostragem
 
Algumas boas orientações sobre amostragem podem ser encontradas em:

Manual de avaliação de Save the Children (2012) . Anexo 2: O que você precisa saber sobre
amostragem. Save the Children
Ager, A, Ager, W, Stavrou , V. & Boothby, N. (2011) Guia Interins�tucional para a Avaliação de
Programação Psicossocial em Emergências . Nova York: UNICEF.

 
 

Questões é�cas durante a coleta de dados de M&A

Como acontece com qualquer forma de coleta de dados, é fundamental pensar sobre as questões é�cas antes que os
planos de M&A sejam finalizados. Existem muitas ferramentas e guias que podem ajudar as equipes a pensar sobre e
desenvolver estratégias e procedimentos é�cos apropriados (consulte a caixa de recursos principais abaixo). Aqui estão
alguns pontos importantes a serem considerados:

'Não causar danos' - as a�vidades de dados de M&A devem 'não causar danos' aos envolvidos. As crianças não
devem ser expostas a mais danos e as a�vidades de dados não devem contribuir para tensões ou conflitos.
Avaliações de risco - É uma boa ideia que a equipe faça uma avaliação de risco para pensar em todos os possíveis
riscos que a coleta de dados pode representar para os envolvidos, especialmente crianças e jovens. Por exemplo,

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://my.bond.org.uk/impact-builder
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-protection-outcome-indicators
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.wvi.org/publication/compendium-english
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.wvi.org/publication/compendium-english
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.unicef.org/protection/Formal_Care20Guide20FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/child-health/child-status-index
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/child-health/child-status-index
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.cpc.unc.edu/measure/resources/tools/child-health/child-status-index
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/evaluation-handbook
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.unicef.org/protection/files/Inter-AgencyGuidePSS.pdf
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se visitar crianças em suas casas para coletar dados: isso chamará a atenção para a criança e levará a comunidade
a fazer perguntas sobre sua situação?
Proteção à criança - Ao coletar dados, deve haver procedimentos claros em vigor sobre o que fazer se uma criança
ficar chateada ou se uma criança relatar algo que requer ação de acompanhamento e apoio.
Consen�mento informado - a�vidades de M&A, como quaisquer a�vidades de coleta de dados, requerem que os
envolvidos entendam a natureza das a�vidades, o que acontecerá com as informações, quem as verá, etc. , e
dêem consen�mento voluntário com base nessas informações.
Pagamento - Os par�cipantes serão pagos por seu tempo? Qual forma de pagamento é apropriada?
Confidencialidade - Os dados coletados de crianças e jovens devem ser confidenciais e quaisquer informações que
serão compar�lhadas com outras pessoas ou por meio de relatórios ou outros meios devem ser explicadas antes
da coleta de dados. No entanto, nem sempre é possível garan�r que 100% do que é compar�lhado pode ser
man�do em sigilo - principalmente se, durante a coleta de dados, algo chama a atenção da equipe que colocaria
alguém em perigo e que requer relatórios para mantê-lo alguém seguro. Isso precisa ser explicado claramente.
Anonimato - as informações coletadas devem ser anônimas. Pode ser ú�l atribuir um número aos indivíduos ou
pedir às crianças que criem seu próprio pseudônimo.
Armazenamento de dados - as informações pessoais e os dados coletados devem ser armazenados com
segurança em arquivos fechados ou em sistemas de computador protegidos por senha[39] .
Disseminação - Quando os relatórios de monitoramento e avaliação forem compar�lhados, é fundamental pensar
sobre os riscos potenciais de disseminação. O relatório retratará um grupo de crianças sob uma luz nega�va?

 
Principais recursos…

É�ca
 
Mais informações sobre a é�ca do monitoramento e avaliação com crianças e jovens vulneráveis   
podem ser encontradas em:

Schenk, K. & Williamson , J. (2005) Abordagens É�cas para Coletar Informações de Crianças e
Adolescentes em Configurações Internacionais: Diretrizes e Recursos . Washington, DC:
Popula�on Council.
Zimmerman, C . & Wa�s, C. (2003) Recomendações é�cas e de segurança da OMS para
entrevistar mulheres traficadas . Genebra: OMS
Morrow, V. (2009). A É�ca da Pesquisa Social com Crianças e Famílias em Vidas Jovens:
Experiências Prá�cas . Oxford: Young Lives
UNIAP (2008) Guia de é�ca e direitos humanos no combate ao tráfico. Normas é�cas para
pesquisa e programação de combate ao tráfico . Bang kok: UNIAP
Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres (sem data) Buscando Feedback das Pessoas
Traficadas sobre Serviços de Assistência: princípios e é�ca . Ar�go Informa�vo.

 
 

 

Etapa 4 : Desenvolvimento e treinamento de ferramentas

Com base em sua estrutura, você deve ter uma ideia de quais métodos e ferramentas precisará usar para coletar dados.
Você pode precisar desenvolver suas próprias ferramentas, com base nos resultados de consultas com jovens, ou pode ser
capaz de adaptar ferramentas que já foram criadas e testadas por outros. Por exemplo, você pode adaptar um
ques�onário, guia de entrevista de saída ou formulário de avaliação que foi usado por uma organização semelhante ou
usar a orientação de outras pessoas sobre como conduzir uma sessão usando exercícios par�cipa�vos. Se es�ver
desenvolvendo uma ferramenta do zero, como um ques�onário, pode ser ú�l buscar orientação do M&A ou de
pesquisadores externos para garan�r que o ques�onário produza dados que possam ser analisados   adequadamente.

Depois de ter uma ferramenta de rascunho, como um ques�onário, é importante que você faça um piloto da ferramenta
para garan�r que as perguntas sejam interpretadas e entendidas corretamente. Você também precisará saber quanto
tempo leva para preencher um formulário, realizar a entrevista ou conduzir a sessão para que possa planejar e informar os
par�cipantes sobre o tempo necessário. No caso de ferramentas de tradução, é importante que sejam traduzidas e
retrotraduzidas . Também é ú�l para aqueles que coletam os dados fazer um teste com as ferramentas . Aqueles que
coletam os dados (sejam funcionários, pessoal externo ou crianças e jovens) devem ser devidamente treinados para que
estejam à vontade no uso das ferramentas e estejam cientes das questões é�cas e de como coletar informações de
maneira sensível.

 
Dicas ...

O que incluir em uma sessão de treinamento com coletores de dados
 

Execução passo a passo das ferramentas ;

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.popcouncil.org/pdfs/horizons/childrenethics.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.who.int/gender/documents/en/final%2520recommendations%252023%2520oct.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.younglives.org.uk/files/working-papers/wp53-the-ethics-of-social-research-with-children-and-families-in-young-lives-practical-experiences
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Ethics_Guidelines_Trafficking_UNIAP_2008.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.gaatw.org/publications/GAATW_BriefingPaper_Principles_and_Ethics.10.2015.pdf
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Jogo de papéis ou experiência de uso das ferramentas ;
Discussão sobre os principais termos e conceitos para garan�r que sejam compreendidos
e explicados aos par�cipantes de uma forma simples e padronizada ;
Discussão sobre questões é�cas ;
Discussão e procedimentos de proteção infan�l e o que fazer se surgir um problema de
proteção infan�l ;
Discussão sobre a segurança da equipe de M&A ;
A conclusão de uma avaliação de risco para a a�vidade de coleta de dados ;
Assinatura de um acordo para trabalhar com o 'código de conduta' e a estratégia é�ca
em vigor .

 
 

 
Exemplo ...

E formulário de avaliação para quando uma criança está deixando um programa[40]
 

1. Explique como você se sente sobre o apoio recebido da organização.
2. Existe algo em sua vida que está diferente agora do que era antes de você entrar em contato

com a [organização] ?
3. Registre seu nível de sa�sfação com as seguintes áreas de suporte, selecionando 'não

sa�sfeito', 'pouco sa�sfeito', 'sa�sfeito', 'muito sa�sfeito'
 

1. cuidados de saúde recebidos
2. necessidades básicas (comida, abrigo, etc. )
3. cuidado e apoio
4. apoio educacional
5. treinamento recebido
6. habilidade de vida
7. suporte legal
8. rastreamento e mediação com família e parentes
9. preparação recebida para deixar o centro

 
4. Seus pensamentos sobre o seu futuro mudaram? Se sim, como e por quê ?
5. Você tem alguma sugestão de como o programa pode ser melhorado para atender às

necessidades de outros jovens como você?
6. Há mais alguma coisa que você gostaria de dizer?

 
 

Etapa 5 : gerenciamento e qualidade de dados[41]
A gestão de dados é crí�ca, pois envolve a proteção, armazenamento e acesso aos dados de M&A. Isso pode se aplicar a
documentos em papel ou arquivos eletrônicos. Os sistemas de dados devem ser:

Simples e amigável
Use formatos ou modelos padrão para gravação e armazenamento
Capaz de lidar com diferentes formas de dados, por exemplo, numéricos (bancos de dados e planilhas), descri�vos
(narra�va, histórias), visuais (fotos, mapas, fotografias), áudio (gravações de entrevistas, DVDs)
Configure logicamente, permi�ndo que os dados sejam encontrados - isso pode significar que os dados são
armazenados e rotulados de acordo com a data, localização, área de foco ou formato
Proteja-se com apenas alguns indivíduos com permissão para acessar os dados - principalmente dados
confidenciais. Também é importante que quaisquer requisitos legais ou organizacionais / de polí�ca de doadores
sejam seguidos em relação ao armazenamento de dados[42]

Seu sistema de dados pode envolver arquivos de papel categorizados que são armazenados com segurança em um
gabinete trancado ou pode envolver o uso de so�ware baseado em TI, como planilhas do Excel ou bancos de dados de
acesso que podem armazenar e analisar dados. Com qualquer sistema de coleta de dados, deve haver um plano
organizacional sobre quem é responsável pelos dados , como eles serão armazenados e por quanto tempo os dados
devem ser man�dos após serem coletados.

Além disso, durante o processo de coleta de dados, é importante criar verificações de qualidade que possam verificar se os
dados são de qualidade alta o suficiente para serem analisados   e usados   de forma significa�va. As verificações de
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qualidade dos dados devem abranger:

Validade : o grau em que uma medida realmente representa o que pretendemos medir;
Confiabilidade : os dados devem refle�r processos de coleta de dados e métodos de análise estáveis   e
consistentes ao longo do tempo ;
Precisão : os dados devem ter um nível de detalhe suficiente para apresentar uma imagem justa do desempenho
e possibilitar a tomada de decisões gerenciais;
Integridade : se há manipulação indevida de dados;
Oportunidade : os dados devem estar disponíveis e atualizados o suficiente para atender às necessidades de
gerenciamento .[43]

Etapa 6 : análise de dados e relatórios

O �po e o momento da análise dependem muito dos dados. Se você es�ver analisando os indicadores de resultados ( por
exemplo, quantas crianças receberam serviços, quantos profissionais de saúde foram treinados), então eles precisam ser
analisados   e relatados trimestralmente para sinalizar problemas ou preocupações. Os indicadores de resultado
normalmente serão analisados   com menos frequência, por exemplo, anualmente ou a cada três anos.

A análise de dados geralmente envolve mais de uma pessoa e pode ser ú�l envolver outras pessoas na análise de dados
para garan�r que as mesmas questões ou temas sejam considerados. Em alguns casos, para fazer uma análise , você pode
precisar de um so�ware como o SPSS ou outros programas.

Ao analisar e apresentar dados, é importante:

Forneça detalhes de qualquer parcialidade ou limitação dos dados e . g . o formulário de avaliação só foi
preenchido por um grupo, nem todos os grupos que par�ciparam do treinamento
Limpe os dados e garanta que não haja informações ausentes / dados inconsistentes, por exemplo, cer�fique-se
de que as idades registradas para o mesmo indivíduo não sejam diferentes
Iden�fique temas comuns nos dados e categorize-os
Comente sobre quaisquer variações nos dados e dê as razões do porque pode ter sido o caso
Compare os grupos, por exemplo , os resultados foram diferentes dependendo se as crianças eram de diferentes
grupos de idade, sexo ou de diferentes locais, rurais ou urbanos?
Valide os dados - peça feedback de outras pessoas que trabalham na área ou organize um workshop com os
envolvidos no programa para obter feedback sobre as descobertas
Apresente os dados visualmente em gráficos e diagramas para ajudar a mostrar as tendências nos dados .

É essencial relatar e comunicar os dados de uma forma que atenda às necessidades dos usuários. Ao considerar como
apresentar os dados, reveja sua análise das partes interessadas (da etapa 1) e considere quais são as necessidades do
usuário. Pense na quan�dade de detalhes que diferentes usuários desejam. Normalmente, aqueles que estão mais
próximos da implementação precisam de um nível maior de detalhes e aqueles em posições de gerenciamento ou
estratégicas precisarão de menos detalhes, mas desejam ver mais os padrões e tendências. Pode demorar algumas
tenta�vas para obter o formato correto, não tenha medo de revisitar seus formatos de relatório e refiná-los com base no
feedback que você recebe dos usuários de dados.
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5. monitoração chave da reintegração ac�vit ies

 
Olhada rápida…

O que você encontrará na seção 5 Monitoramento das principais a�vidades de reintegração
 

Orientação sobre o uso dessas seções
5a. B necessidades ASIC, abrigo e proteção
5b. L apoio egal
5c. H ú cuidado
5d. P apoio sychosocial
5e. E ducação
5f. Reforço eletrônico
5g. F amily fortalecimento
5h. C sensibilização ommunity

 
 

Orientação sobre o uso de seções no capítulo 5

Conforme descrito na seção 2, para os obje�vos deste kit de ferramentas, as a�vidades de reintegração foram divididas
em oito categorias.

a. B necessidades ASIC, abrigo e proteção
b. Suporte legal
c. Cuidados de saúde
d. Apoio psicossocial
e. Educação
f. Fortalecimento econômico
g. Fortalecimento familiar
h. Sensibilização da comunidade

Cada seção abaixo descreve esta área de a�vidade, faz sugestões para obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e
indicadores de resultado.

Para usar esta seção, é recomendável que você:

Etapa 1: Iden�fique os obje�vos que seu projeto visa a�ngir
Etapa 2: procure obje�vos e resultados semelhantes nas seções e nas tabelas dos anexos
Etapa 3: considere os indicadores sugeridos para cada resultado
Passo 4: Use os indicadores como um guia para desenvolver seus próprios indicadores específicos que se ajustem
ao seu contexto e programa local
Etapa 5: observe alguns dos exemplos e caixas de 'como fazer' para ter ideias de como você pode coletar
informações para cada indicador

Os anexos fornecem tabelas adicionais de resultados e indicadores para cada uma das oito áreas de reintegração . As
tabelas não têm como obje�vo fornecer uma lista exaus�va de todos os indicadores que podem ser desenvolvidos e não
se espera que todas as organizações contribuam para todas as áreas. As tabelas simplesmente incluem exemplos e
sugestões.

 
Dicas ...

Priorizando indicadores
 
Para manter as coisas simples, você deve começar com apenas alguns indicadores.
Os resultados da pesquisa com profissionais - que foi elaborada para ajudar a informar este kit de
ferramentas - perguntou aos profissionais que 'mudanças' as organizações esperam ver em sua
programação. O top cinco 'áreas de mudança' relatadas foram alterações na: a criança ' s de
segurança e protecção, educação, habilidades para a vida, confiança e auto-es�ma e comunidades '
aceitação e a�tudes e comportamentos em relação à criança. Com base nisso, uma organização pode
selecionar os seguintes indicadores :
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# e% de crianças e jovens ( CYP ) colocados em suas próprias famílias, ou cuidados
alterna�vos apropriados, que relatam que se sentem seguros e descrições de como e por
que as crianças se sentem seguras
# e% de CYP que melhoraram seu nível educacional desde que entraram em contato com a
organização
# e% de CYP que relatam um aumento nas habilidades ( por exemplo , comunicação,
negociação, tomada de decisão) após um programa de habilidades para a vida
Descrição de por que e como a confiança aumentou
# e% de CYP que relatam, seis meses após deixar o programa, que existem pessoas na
comunidade que os respeitam e protegem

 
De acordo com crianças e jovens que par�ciparam das consultas em junho e julho de 2013, para
informar o kit de ferramentas, eles classificaram os indicadores rela�vos às necessidades básicas,
suporte emocional e forças internas como os mais importantes. Com base nisso, a organização pode
desenvolver os seguintes indicadores:

# e% de CYP que relataram estar 'sa�sfeitos' ou 'muito sa�sfeitos' com o abrigo e alimentos
recebidos durante o seu tempo no abrigo
Descrição de como o CYP se sente amado, apoiado e cuidado
Descrição de por que e como o CYP se tornou um modelo em suas próprias famílias e
comunidades
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5a . B necessidades ASIC, abrigo e proteção
 

Olhar rápido ...
O que você vai encontrar em s exão 5a. B necessidades ASIC, abrigo e proteção

 
Obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e resultados sugeridos
Visão das crianças… Indicadores de necessidades básicas, abrigo e proteção
Como ... Use a avaliação H para explorar como as crianças estão envolvidas na tomada de
decisões em cuidados provisórios
Exemplo… Usando caixas de sugestões para aumentar a par�cipação das crianças e melhorar
a prestação de cuidados em abrigos
História de mudança… Melhorando a vida no abrigo ouvindo as opiniões das crianças
apresentadas em uma caixa de sugestões
Como… Desenvolver uma entrevista de saída para jovens que estão saindo de um centro
Exemplo… Usando Discussões de Grupo de Foco para entender os pontos de vista das
crianças, cuidados e transição
Dicas ... Usando arquivos de gerenciamento de caso

 
 

Crianças separadas frequentemente passam um certo período de tempo em abrigos, centros de trânsito ou de
acolhimento enquanto planos podem ser feitos para seus cuidados futuros. Nestes centros, as crianças e os jovens
recebem frequentemente assistência material básica e abrigo, bem como cuidados de saúde, educação e formação
profissional[44] . Muitas dessas necessidades também são realizadas para cuidar da família (ver seção 5g), porém as
crianças destacaram essa fase inicial do cuidado como significa�va para elas (ver quadro de visão das crianças abaixo).

Abaixo estão os possíveis obje�vos, a�vidades, produtos e resultados que se enquadram na área de necessidades básicas
e abrigo. Esta não é uma lista exaus�va, mas pretende ser um ponto de par�da para orientar o planejamento futuro.

Obje�vos

Garan�r que as necessidades básicas da criança sejam atendidas
Oferecendo abrigo seguro
Romper laços com abusadores / exploradores
Melhorias em comportamentos
Encontrar uma solução de colocação permanente para a criança.
 

A�vidades possíveis

Fornecimento de alojamento e cuidados de emergência;
Fornecimento de assistência material básica;
Trabalhar com a criança para entender sua situação e quebrar quaisquer laços / padrões nega�vos;
Trabalhar com a criança para melhorar os maus comportamentos e desenvolver ro�nas adequadas;
Preparar crianças e jovens para a reintegração;
Defender opções de cuidados alterna�vos para crianças e jovens que não podem se reunir com seus familiares;
Contribuir para o desenvolvimento de padrões mínimos e diretrizes assistenciais;
Compar�lhando aprendizagem nacional e regionalmente.

Possíveis indicadores de saída

Número de crianças e jovens que estão recebendo cuidados da organização (e # de crianças que desaparecem /
fogem dos cuidados; # e% de crianças que fazem uma reclamação sobre cuidados recebidos)
# e% de crianças sob os cuidados da organização deixando os cuidados residenciais para uma colocação familiar,
incluindo reunificação, nos úl�mos 12 meses
# e% de crianças e jovens que têm um plano de reintegração em vigor e cujos casos são revisados   todos os meses 

Veja mais no Anexo A

Possíveis indicadores de resultados

Crianças e jovens relatam que suas necessidades básicas são atendidas enquanto estão no abrigo
Crianças e jovens se sentem seguros durante sua estada no abrigo
Crianças e jovens estão preparados para sair do centro

Veja mais no Anexo A
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Opiniões das crianças ...

Indicadores de necessidades básicas, abrigo e proteção
 

Esses indicadores foram sugeridos por crianças e jovens e relatados por Organizações Parceiras
durante as consultas de 2013. ( Crianças e jovens falaram sobre a importância de atender às
necessidades básicas, que incluíam comida, água e abrigo. As crianças também falaram sobre a
importância do amor, da segurança e do sen�mento de segurança. )
 
# = posição classificada de 1-10, sendo uma a mais importante
 
Ter suas necessidades básicas atendidas no abrigo

Comida (# 3) - ' Encontramos abrigo e comida no centro.' ( TjeterVizion (TVO), Albânia)
Abrigo (# 7) - ' Encontramos um abrigo seguro no centro, rodeados pelas assistentes sociais
que ajudaram a todos nós.' (TVO, Albânia)
Sa�sfação das necessidades básicas (# 1) - ' Sem a sa�sfação das necessidades básicas
ninguém pode sobreviver.' ( Retrak , E�ópia)
Alimenta-se bem (# 3) - ' Se você não se alimentar bem, incen�va o roubo. Você não pode ser
feliz ou saudável, não pode trabalhar ou se concentrar na escola e não consegue dormir bem.
' ( Retrak , Uganda)
Abrigo (# 4) - ' Abrigo também é importante para que a pessoa se sinta confortável. Quando
alguém se alimenta e tem um bom abrigo, ele viverá uma vida saudável e também será feliz.
' ( Retrak , Uganda)
Água ( # 5) - ' Você pode ter abrigo e comida, mas precisará de água para ajudá-los, por
exemplo, você precisará de água para cozinhar. Não ter água pode fazer com que as crianças
faltem à escola porque precisam ir procurá- la, às vezes a fonte de água fica longe. ' ( Retrak ,
Uganda)
 

Sen�ndo seguro
Tem uma casa segura (# 1) - 'A habitação é muito importante, a família também. Mas se
você não �ver um lugar seguro para enfiar a cabeça vai acabar na rua e alguém vai �rar
vantagem dessa situação. ' (Diferentes e iguais, Albânia)
Sinta-se seguro (# 2) - ' Isso significa se sen�r seguro e protegido, sem medo de que alguém
possa machucá-lo. Já houve tempo em que alguns de nós es�vemos no abrigo e
denunciaram, e era uma situação muito delicada quando �nhamos medo de sair (porque
algumas das pessoas que nos feriram estavam em liberdade e não estavam presas).
Precisamos nos sen�r seguros e protegidos e esse sen�mento é muito importante para
sermos felizes e emocionalmente estabilizados para começar uma nova vida. ' (Diferentes e
iguais, Albânia)
Segurança (# 6) - ' Sen�mo-nos seguros e sabemos para onde ir no caso de sen�rmos que
estamos em perigo. Aprendemos isso no centro. ' (TVO, Albânia)

 
 

 
Como...

L if a avaliação H para explorar como as crianças estão envolvidas na tomada de decisões
no cuidado interino

 
O que é isso? A avaliação H permite que os indivíduos pensem sobre os pontos fortes e fracos de um
programa ou projeto e também iden�fiquem sugestões para melhorias.
 
Como mede a mudança? A avaliação H pode ser repe�da em uma data posterior para ver se algumas
das sugestões levaram a uma mudança real e se as crianças sentem que estão mais envolvidas nos
processos de tomada de decisão.
 
É bom porque. .. É simples.
 
Passos: Em uma folha grande de papel flipchart, desenhe um grande H. No lado esquerdo do H
desenhe um rosto sorridente e no lado direito desenhe um rosto triste - para representar o bom e o
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mau. No topo da barra, escreva o assunto que você está discu�ndo e embaixo da barra desenhe uma
lâmpada para representar ideias para melhorias.

 

Peça às crianças e aos jovens que pensem sobre a casa-abrigo e as maneiras pelas quais estão
envolvidos na tomada de decisões, pedindo-lhes que dêem exemplos. Peça-lhes que pensem
também sobre onde não estão envolvidos e peça exemplos disso, juntamente com sugestões sobre
como isso poderia ser melhorado.
 
Fonte : Save the Children (2014) Um kit de ferramentas para monitorar e avaliar a par�cipação das
crianças: Ferramentas para monitorar e avaliar a par�cipação das crianças: Livreto 5 . Londres: Save
the Children
Veja também este vídeo da Save the Children
 

 

 
Exemplo…

Uso de caixas de sugestões para aumentar a par�cipação das crianças e melhorar a
prestação de cuidados em abrigos

 
fundo
Como parte do Projeto de Aprendizagem RISE sobre M&A de reintegração, um grupo de abrigos,
administrado pela Good Shepherd Interna�onal, em toda a América La�na, incorporou o uso de
caixas de sugestões em seus abrigos. As crianças que vivem nesses abrigos Includ ed migrantes,
crianças de áreas rurais, crianças de minorias grupos e aqueles que sofreram várias outras formas de
abuso, violência e negligência . As crianças �nham idades compreendidas entre os 4 e os 18 anos.
 
Método
As caixas de sugestões foram apresentadas às crianças dos abrigos como forma de facilitar a
comunicação. Todos foram incen�vados a deixar suas opiniões e sugestões em pedaços de papel
dentro da caixa . Ele foi importante para emphasi s e que a caixa era não apenas para reclamações,
mas também um lugar para compar�lhar coisas posi�vas que os fazem se sen�r feliz ou que achar
ú�l. Os jovens ou aqueles que não aprenderam a escrever foram encorajados a par�cipar
desenhando ou pedindo a ajuda de outra criança ou adulto .
 
As crianças foram incen�vadas a estabelecer regras básicas para o uso das caixas. Ele foi importante
para emphasi s e que as opiniões de todos são importantes e que as mensagens devem ser deixados
anonimamente. Outras regras importantes incluídos não jogue ing lixo na caixa , não writ ing
palavrões e não nomear pessoas em reclamações. Quando o grupo estava sa�sfeito com as regras,
eles wr o te-los em um livro e colocá -lo ao lado do ir caixa de sugestões, como um lembrete.
 
A cada três semanas uma sessão de abertura foi realizada em que as crianças juntos ler todas as
notas que �nham sido subme�dos, Analy s e d -los e tr IED para encontrar soluções. A sessão s
também foram uma oportunidade para recapitular o que foi discu�do durante a anterior sessão s e
ter uma atualização por membros da equipe sobre como as anteriores sugestões �nham sido
abordados.
 
Resultados

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/ME_Toolkit_Booklet_5.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5ahwbDcTu0o%26feature%3Dyoutu.be
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As crianças foram capazes de expressar o que gostaram e o que não gostaram, o que as levou a
influenciar mudanças nos serviços que estavam recebendo. Isso incluiu coisas como o menu, acesso
à televisão, novas a�vidades recrea�vas e treinamento de habilidades adicionais para o
desenvolvimento de negócios. Em um abrigo, a caixa também permi�u que as crianças levantassem
anonimamente questões de proteção infan�l, que foram prontamente tratadas.
 
O uso regular do box e as sessões de abertura geraram uma mudança de cultura nas organizações. T
ele agir s de expressar opiniões e ouvir sugestões de outros começaram a tornar-se hábito s . Embora
seja era desconfortável para a equipe inicialmente para dar algum poder sobre as crianças, muitos
funcionários apreciado uma vez que eles �nham se adaptado. Como um par�cipante comentou: “
Você realmente pode ver o crescimento e como a qualidade dos nossos serviços melhorou. Este
projeto de aprendizagem foi fundamental para nos ajudar a iden�ficar problemas e situações de risco
e nos ajudou a nos tornarmos melhores no que fazemos. ”
 
Desafios
Os organi s ções informou que o primeiro poucos tempo é a caixa es w ere não abriu muitos
comentários foram incluídos. No entanto, uma vez que as crianças entenderam o poder que �nha
sido dado a eles , e eles viram que poderiam influenciar os serviços que recebiam, mais sugestões
começou t o vir para cima.
 
Observações Chave
Permi�ndo organi s ções para encontrar maneiras de integrar as caixas de sugestões em sua atual
programação deu-lhes muito mais propriedade e garan�u a a�vidade tornou-se parte da ro�na do
abrigo. É também uma ferramenta de monitoramento que não requer grande conhecimento técnico
nem exige muitos recursos , podendo ser facilmente sustentada.
 
Fonte : A contribuição da Boa Shephard Internacional ao intercalar revisão do projecto de
aprendizagem RISE em M & E de reintegração na ALC ea avaliação final do RISE Learning Network ,
2018
 

 

 
História de mudança ...

Melhorar a vida no abrigo ouvindo as opiniões das crianças apresentadas em uma caixa de
sugestões

 
Na Fundación Levantate Mujer sempre �vemos uma polí�ca de portas abertas para que as meninas
de nosso abrigo viessem e conversassem conosco sobre seus problemas e como se sen�am, mas não
�nhamos um canal ins�tucionalizado ou ferramenta para que elas se comunicassem de forma
regular e anônima. Aprendemos sobre a RISE por meio de um convite da Good Shepherd
Interna�onal para par�cipar do Projeto de Aprendizagem em M&A. Como parte disso, aprendemos
sobre as caixas de sugestões como um método par�cipa�vo para ouvir as meninas em nosso abrigo
sobre como elas estão se sen�ndo e quaisquer preocupações ou ideias que tenham. Não
percebemos, até a primeira sessão de 'abertura da caixa', todos os problemas que estavam
acontecendo entre eles e sobre os quais não �nhamos ideia.
 
A caixa de sugestões é muito posi�va porque tem permi�do uma maior comunicação com os
adolescentes, que estão em uma idade complicada. Mesmo tendo uma polí�ca de portas abertas, a
caixa de sugestões ajuda as meninas a sen�rem que podem se expressar livremente e compar�lhar
suas sugestões, pedidos e até agradecimentos de forma natural, espontânea e sem medo. Isso nos
permi�u entender melhor se e como eles se dão bem como grupo e ajudou a criar uma comunicação
horizontal, sem hierarquias entre a equipe e as meninas, o que contribui para uma intervenção mais
abrangente.
 
As meninas tornaram-se mais abertas e colabora�vas. Eles estão apresentando suas ideias e se
organizando. Por exemplo, eles usaram a caixa de sugestões para organizar a alocação de quartos
(antes costumávamos atribuí-los com base na idade), para definir horários de limpeza e uso de TV e
rádio.
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A incorporação de uma ferramenta par�cipa�va de monitoramento nos permite ouvir como as
meninas estão se sen�ndo, permi�ndo-nos analisar constantemente em equipe os fracassos e
conquistas alcançados, e ver o vínculo de carinho e o sen�mento de proteção que as meninas
sentem por cada uma de nós . As meninas estão muito mo�vadas e gostam de par�cipar desta
a�vidade. Ajuda a sua autoes�ma ver que suas sugestões e pedidos são levados em consideração. Ao
mesmo tempo, questões são discu�das e resolvidas em grupo, até mesmo casos de bullying trazendo
solução imediata.
 
Essa história de mudança é significa�va porque nos ajudou realmente a ver como as meninas estão
se sen�ndo e a encontrar com elas maneiras de melhorar sua situação no abrigo. Embora existam
coisas que não podemos mudar ou ter controle, como a resolução de seu caso legal. E teria sido ú�l
também ter apoio orçamentário, considerando que alguns dos pedidos que as meninas �nham
(como comprar roupas ín�mas ou vassouras) exigem fundos. Conseguimos encontrar maneiras de
atendê-los e, certamente, esta foi uma grande inicia�va no geral. 
 
Fonte : Editado de uma história coletada como parte da avaliação final da RISE Learning Network ,
2018
 

 

 
Como ...

Desenvolva uma entrevista e xit para jovens que estão deixando um centro
 
Estas são algumas sugestões de perguntas que podem ser feitas às crianças quando deixam um
centro temporário. Eles devem ser redigidos de uma forma apropriada e simples e devem ser
coletados juntamente com um formulário de avaliação separado
 

Quais foram as maiores mudanças que aconteceram com você desde que ingressou no
programa / centro?
Vamos falar sobre a sua saúde (em caso afirma�vo, de que maneiras e como / por quê?
Piorou em alguma área / caso? Em caso afirma�vo, por quê?)
Vamos falar sobre educação (seu desempenho educacional melhorou? Em caso afirma�vo,
como?)
Você acha que desenvolveu novas habilidades? Se sim, em que áreas?
Você acha que seu comportamento e a�tudes mudaram desde que você estava no centro?
Recebeu outras formas de apoio durante a sua estadia no abrigo, como apoio de grupos
religiosos, líderes tradicionais, etc. ? Se sim, isso ajudou e como assim
Enquanto esteve no centro / abrigo, esteve envolvido em alguma tomada de decisão? ( por
exemplo, na gestão do dia-a-dia do abrigo, na decisão sobre o seu futuro?)
Como você se sente ao deixar o abrigo?
Com quem você vai morar?
Como você se sente sobre isso?
Você tem alguém em sua vida fora do centro em quem você pode confiar e procurar se
es�ver com problemas?
O que você faria quando es�vesse em casa se �vesse um problema de saúde?
O que você faria quando es�vesse em casa se precisasse denunciar violência ou abuso?
(Para quem você ligaria, para onde iria, como chegaria lá?
Como você se sente em relação ao seu futuro?

 
 

 
Exemplo…

Uso de discussões de grupos focais para entender as visões das crianças, cuidados e
transição

 
fundo
Como parte do Projeto de Aprendizagem RISE em M&A de reintegração, FXB Índia Suraksha usou
discussões de grupo de foco (FGDs) para envolver as crianças de uma forma par�cipa�va para
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feedback sobre suas opiniões sobre reintegração , vida independente e cuidados posteriores . Os
FGDs são uma boa forma de reunir pessoas com origens e experiências semelhantes para discu�r
esses tópicos de interesse comum. Esta ferramenta foi selecionada por ser par�cipa�va e permi�r
que as crianças se envolvam como atores importantes no monitoramento dos programas.  
 
Método
Crianças de 9 a 15 anos, foram reunidas em pequenos grupos para discu�r um tema de interesse
para o seu cuidado e reintegração. Um guia de discussão foi desenvolvido com perguntas e sugestões
importantes, mas era flexível e o fluxo da discussão foi adaptado dependendo do conhecimento e
interesse das crianças.
 
Resultados
O método FGDs não foi usado apenas para trac k resultados para reintegração de crianças em seu
Programa de Proteção Segurança e às ví�mas de tráfico, e também de ouvir as crianças sobre outros
programas focados em educação, saúde e meios de subsistência s . Como resultado, a organização
conseguiu fazer alterações em dois de seu Clube Juvenil e no Parlamento Infan�l, com base no
feedback recebido de crianças par�cipantes durante as FGDs.
 
Um conjunto de FGDs olhando especificamente para o pós-cuidado foi capaz de destacar que as
crianças �nham muito pouca ideia do que era o pós-cuidado e estavam lutando com a ideia de ter
que deixar o abrigo e se separar de seus cuidadores. As crianças queriam desenvolver mais
habilidades e maior autoconfiança ao se aproximarem da transição para fora do centro. Ouvir as
crianças destacou uma lacuna entre as polí�cas governamentais e a situação atual no abrigo,
incluindo as expecta�vas e habilidades das crianças e funcionários.
 
Desafios
Durante a primeira u�lização dos FGD s foi um desafio animar as sessões de grupo . Ele levou um
tempo para estabelecer o nível de conforto, segurança e confiança necessária para que as crianças
possam par�cipar e dar suas recomendações para depois serviços de cuidados com base em suas
experiências de reintegração. A equipe percebeu que um aspecto chave de seu papel como
animadores era encorajar e respeitar as visões e opiniões completas das crianças .
 
Observações Chave
“A forte mensagem que recebemos ao envolver as crianças por meio dessa ferramenta é que cada
criança é capaz de entender seu ambiente e suas necessidades e, com um pouco de apoio, pode se
expressar e contribuir de forma eficaz para sua própria recuperação e reintegração.”
 
Fonte : FXB Índia Suraksha contribuição de à revisão final do projeto de aprendizagem RISE em M & E
de reintegração de 2018
 

 
Dicas ...

Usando arquivos de gerenciamento de caso
 
Na maioria das situações, as organizações de apoio a crianças terão arquivos de casos para cada
criança. Esses arquivos conterão informações básicas sobre a criança, juntamente com anotações de
casos feitas durante as reuniões entre a criança e o trabalhador. Normalmente, mesmo quando a
criança deixa os cuidados de uma organização, o caso permanecerá aberto enquanto as visitas de
acompanhamento con�nuam. Se o consen�mento for ob�do das crianças, o material nesses
arquivos de casos pode ser usado em processos de monitoramento e avaliação.
 
As informações coletadas por meio de reuniões de caso podem, se bem registradas, fornecer uma
fonte ú�l e rica de dados e minimizar a carga de coleta de dados adicionais para a criança e para a
organização. É também uma forma ideal de garan�r que as crianças e os cuidadores possam dar suas
perspec�vas sobre os programas e processos de reintegração.
 
Por exemplo, se padrão Follo ques�onários w-up foram desenvolvidos e os trabalhadores foram
treinados para entrevistar e registrar com precisão, então esta informação poderia fornecer



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 41/102

elementos essenciais sobre como a criança integrou, sua situação atual em termos de escola e
trabalho e suas relações com as famílias e amigos. Ferramentas como o Índice de Status da Criança,
que foi projetado como uma ferramenta de gerenciamento de caso, mas é capaz de gerar dados de
monitoramento, são ideais para serem incorporadas aos registros de caso. Como parte da inicia�va
4Children ,[45] focado em órfãos e crianças vulneráveis, benchmarks mostrando o progresso bem-
sucedido em áreas-chave do programa foram acordados e uma ferramenta para acompanhar o
progresso foi incluída nos registros de gerenciamento de casos. Os dados coletados serviram para
informar os planos de cuidados e mostrar quando as famílias estavam prontas para se formar no
programa.
 
Obviamente, não se deve esquecer que a principal razão para o gerenciamento de casos não é
coletar dados, mas garan�r que a criança seja protegida e apoiada e que suas necessidades sejam
atendidas.
 
Deve-se notar que há uma série de questões que podem surgir da coleta de dados da equipe - uma
das quais pode ser parcialidade. Como os funcionários que trabalham para organizações de apoio
não são necessariamente 'neutros', as informações coletadas podem ser vistas como tendenciosas.
Por outro lado, a equipe que mantém contato regular com crianças e famílias tem maior
probabilidade de ganhar sua confiança e ter acesso a informações sobre suas experiências e
perspec�vas que coletores de dados externos não podem. Essas perspec�vas são vitais para
entender a reintegração, uma vez que cada família e criança são únicas e seus sen�mentos são
essenciais para a sustentabilidade de sua colocação. No entanto, tem sido argumentado que limites
claros precisam ser estabelecidos sobre a finalidade dos dados, as qualificações e treinamento
daqueles que registram as informações e o consen�mento informado dos indivíduos sobre como os
dados coletados deles serão usados[46] .
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5b . L apoio egal
 

Olhada rápida…
O que você vai encontrar na secção 5 b .L egal s upport

 
Obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e resultados sugeridos
Opiniões das crianças ... Indicadores para suporte legal
Exemplo… Mapeamento de mecanismos de proteção infan�l baseados na comunidade no
norte de Uganda
Principais recursos ... Medindo a mudança de polí�ca

 
 

As crianças e os jovens podem estar envolvidos em processos judiciais em que sejam ví�mas, agressores ou testemunhas.
Os jovens podem precisar de apoio para levar os agressores a julgamento, mas também podem precisar de
aconselhamento jurídico sobre outros aspectos da lei, como processos de imigração e compensação. As crianças devem
estar cientes de seus direitos legais e ter acesso às informações e pessoas relevantes para que recebam aconselhamento
jurídico adequado[47] .

Abaixo estão os possíveis obje�vos, a�vidades, produtos e resultados que se enquadram na área de apoio legal . Esta não
é uma lista exaus�va, mas pretende ser um ponto de par�da para orientar o planejamento futuro.

Obje�vos

Melhorias no acesso da criança às informações e conselhos jurídicos apropriados ao longo de todo o processo
legal ;
Melhor apoio e proteção durante a preparação e duração dos processos judiciais;
Melhorias no sistema policial e judiciário, permi�ndo medidas especiais para crianças e jovens.
Melhorias nos sistemas de proteção infan�l baseados na comunidade, tanto formais quanto informais

A�vidades

Garan�r que as informações jurídicas sejam transmi�das e disponibilizadas em várias línguas e de uma forma
amiga da criança;
Garan�r a segurança e proteção das crianças em todo o processo legal;
Acompanhamento de crianças e jovens em nomeação legal e em tribunal;
Advogar por procedimentos policiais e judiciais amigos da criança;
Oferecer educação jurídica básica a crianças e jovens, a fim de prepará-los para o processo e garan�r que
conheçam seus direitos;
Defesa de documentos de iden�dade legal para jovens, incluindo vistos temporários e autorizações de trabalho
para evitar a deportação;
Advogar por imunidade de responsabilidade criminal por crimes come�dos como resultado de tráfico;
Apoiar o desenvolvimento de sistemas de proteção infan�l baseados na comunidade;
Promover ligações entre os sistemas de proteção infan�l formais e informais .

Indicadores de saída

# de casos legais que a organização está apoiando
Número de crianças e jovens que recebem apoio para obter documentos de iden�dade legal
# de grupos de proteção à criança baseados na comunidade em funcionamento

Veja mais no Anexo B

Indicadores de resultado

Crianças e jovens estão cientes de seus direitos
Crianças e jovens sabem onde procurar proteção
As comunidades se sentem equipadas para responder aos riscos e reclamações de proteção à criança

Veja mais no Anexo B

 
 

Opiniões das crianças ...
Indicadores para suporte legal
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Esses indicadores foram sugeridos por crianças e jovens e relatados por Organizações Parceiras durante
as consultas de 2013. ( # = posição classificada de 1 a 10, sendo uma a mais importante ).
 
Documentos e conhecimento sobre direitos

Documentos e direitos (# 4) - ' Se você não tem documentos não pode cumprir os direitos, se
você está grávida, não pode registrar uma criança, você precisa dos documentos para as coisas
mais importantes, como ir ao médico e cartão de saúde. É importante que todas as crianças
tenham os mesmos direitos, sem exceção, independentemente de ser cigano, albanês (kosovar)
ou romeno ». ( A�na , Sérvia)
Conhecer os nossos direitos básicos da criança (# 8) - ' Nossos pais não podem abusar de nós
desnecessariamente porque conhecemos nossos direitos .' (Challenging Heights, Gana)
Direito da criança (# 8) - ' Quando o direito da criança é violado, a criança se machucará
emocionalmente e sua vida estará em risco. Se o direito da criança for respeitado, a criança vive
feliz em sua casa. Se não, ele será forçado a fugir e viver nas ruas. ' ( Retrak , E�ópia)
Direitos (# 8) - ' Conhecemos nossos direitos.' ( TjeterVizion , Albânia)

 
 

 
Exemplo…

Mapeando mecanismos comunitários de proteção à criança no norte de Uganda
 
Os Mecanismos de Proteção à Criança com Base na Comunidade (CBCPMs) incluem as pessoas,
grupos e redes que existem nas comunidades para prevenir e responder aos riscos e violações da
proteção da criança. O obje�vo do mapeamento desses mecanismos é entender como as
comunidades definem, previnem e respondem às violações da proteção infan�l e como os sistemas
locais se conectam (ou não) aos sistemas jurídicos formais. Isso pode permi�r que as agências
apoiem esses mecanismos de modo que sejam aprimorados, em vez de minados.
 
Este mapeamento explora as percepções e experiências da comunidade de proteção infan�l,
destacando diferentes ameaças e fontes de danos que os membros e líderes da comunidade
acreditam que afetam a segurança e o bem-estar de seus filhos, bem como as maneiras como esses
desafios são prevenidos e enfrentados.
 
Coleta de dados : No norte de Uganda, isso foi realizado durante seis dias em oito comunidades. Isso
combinado:

Orientação e observação da comunidade
P orientação para a comunidade reliminary: mapa �sico de localização (marcos-
chave e sites que possam contribuir para a proteção ou vulnerabilidade das crianças)
;
Caminhada transversal, revisitando locais e procurando novos locais fora das
estradas principais, conversando com membros da comunidade e iden�ficando
informantes-chave ;
Atualizando mapas, eles são usados   durante o processo para garan�r a diversidade
geográfica e iden�ficar locais-chave para observação e reunião com informantes-
chave ;
Observação para iden�ficar e interpretar a interação entre crianças e membros da
comunidade e como ela se relaciona com a proteção ou vulnerabilidade das crianças.

Discussões de grupos focais
Cada grupo é composto de 6-10 pessoas ( segregados pela idade, sexo, estado ), com
um facilitador e um anotador e dura 1-1 e meia h OU rs ;
Metodologia de classificação par�cipa�va usada para iden�ficar e votar em coisas
naquela comunidade em par�cular que fazem as crianças se sen�rem inseguras ou
inseguras, ou podem afetar seu desenvolvimento e bem-estar ;
Seguindo esse processo de classificação, a primeira e a segunda questões mais
importantes são isoladas e os par�cipantes trabalharam juntos para iden�ficar as
pessoas que geralmente contribuem para responder à questão e como é essa
resposta.

Entrevistas com informantes-chave
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Exploração em profundidade de questões de proteção à criança e mecanismos com
crianças, adultos, líderes comunitários, ONG / trabalhadores gov't, com duração de
45 min utes a duas horas;
As entrevistas são confidenciais e seguem um ques�onário semiestruturado (um de
quatro guias para cada �po de entrevistado).

 
Limitações : pouco tempo, apenas algumas comunidades, novos métodos , respostas nem sempre
sondadas ou transcritas com profundidade suficiente, supervisão limitada no campo, mascaramento
de questões.
 
Resultados : Os resultados revelaram preocupações com os cuidados parentais, trabalho infan�l,
gravidez precoce e casamento e abuso sexual. Os riscos estavam sendo minimizados por meio de
normas e comportamentos da comunidade e respondidos por meio de encaminhamentos a par�r de
mecanismos comunitários , e não de estruturas jurídicas formais. Foi destacado que havia uma falta
de entendimento comum sobre o abuso sexual, lac de conhecimento sobre as formas de prevenir e
responder às violações da proteção infan�l e eles usam estruturas formais e informais, dependendo
do que se espera que leve a uma resolução a seu favor .
 
Fonte : Proteção à Criança em Crise (2012) Mapeando Mecanismos de Proteção à Criança de Base
Comunitária - Uganda
 

 

 
Principais recursos…

Avaliação da mudança de polí�ca
 
Mais informações sobre o monitoramento de advocacy e influência polí�ca podem ser encontradas
em:

Jones, H. (2011) Um guia para monitorar e avaliar a influência das polí�cas . ODI
UNICEF Monitorando e avaliando advocacy. Companheiro do kit de ferramentas de advocacy.
UNICEF

 
 

1

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.cpcnetwork.org/resource/mapping-community-based-child-protection-mechanisms-uganda/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6453.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6453.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit_Companion.pdf
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5c . H ú c são
 

Olhada rápida…
O que você encontrará na seção 5a . H ú c são

 
Obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e resultados sugeridos
Opiniões das crianças ... Indicadores de cuidados de saúde
Exemplo… Usando um exercício de mapeamento corporal com crianças no México para
entender os efeitos do trabalho agrícola em seus corpos
Como ... Use o mapeamento corporal para entender as queixas de saúde
Exemplo ... Usando diagramas de aranha com meninos de rua no Nepal para explorar a
saúde

 
 

 
Durante a fase inicial de apoio, é bastante provável que crianças e jovens necessitem de algum �po de atenção médica ,
incluindo saúde �sica e mental[48] .

Abaixo estão os possíveis obje�vos, a�vidades, produtos e resultados que se enquadram na área de saúde. Esta não é uma
lista exaus�va, mas pretende ser um ponto de par�da para orientar o planejamento futuro.

Obje�vos

Melhorias na saúde geral de uma criança ou jovem
Melhorias no acesso aos serviços de saúde para atender às necessidades de crianças e jovens.

A�vidades

Cobrir financeiramente os custos de tratamento de saúde e medicamentos;
Acompanhamento das crianças nas consultas de saúde;
Organização para que o pessoal médico compareça às instalações para que as crianças possam ter acesso aos
cuidados de saúde no local;
Oferecendo uma variedade de suporte terapêu�co, como terapia de grupo e técnicas mente-corpo;
Encaminhando crianças para apoio especializado e programas de abuso de substâncias, se necessário;
Advogar por cuidados de saúde melhores e gratuitos;
Treinar profissionais de saúde para melhorar seus conhecimentos, sensibilidade e habilidade no apoio a crianças ,
especialmente em relação a questões de saúde mental que podem levar à es�gma�zação ;
Organizar sessões individuais ou em grupo sobre o direito à saúde, a importância da higiene e como se manter
saudável;
Conscien�zar os pais e responsáveis   sobre o direito à saúde;
Advogar pelo acesso a cuidados de saúde gratuitos;
Contribuir para o desenvolvimento de padrões mínimos e diretrizes de saúde;
Compar�lhando aprendizagem nacional e regionalmente.

Indicadores de saída

Número de crianças e jovens recebendo serviços de saúde e descrição dos serviços
Número de sessões de treinamento realizadas com profissionais de saúde
Número de fóruns onde a organização compar�lhou o aprendizado sobre cuidados de saúde

Veja mais no Anexo C

Indicadores de resultado

Crianças e jovens melhoraram seu estado de saúde
Os pais e responsáveis   são capazes de cuidar das necessidades de saúde das crianças
Crianças e jovens podem ter acesso a cuidados de saúde gratuitos / melhores

Veja mais no Anexo C

 
Opiniões das crianças ...

Indicadores de h eal th cuidados
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Esses indicadores foram sugeridos por crianças e jovens e relatados por Organizações Parceiras
durante as 201 3 consultas. ( # = posição classificada de 1 a 10, sendo uma a mais importante ).
 
Boas condições de saúde com acesso a cuidados de saúde

Saúde e amor (# 1) - ' Uma criança precisa de saúde, porque sem saúde ela não tem nada.
Um homem saudável tem um milhão de desejos e um doente, apenas um. É importante que
as crianças saibam aonde ir se �verem problemas de saúde. É importante ter direito à
proteção da saúde. Se você não tem documentos não pode cumprir os direitos, se você está
grávida não pode registrar uma criança, você precisa dos documentos para as coisas mais
importantes como a ida ao médico e o cartão de saúde. ' ( A�na , Sérvia)
Saúde (# 4) - ' Eu sei como cuidar de mim. Recebi cuidados de saúde e dicas de saúde pelo
centro. ' ( TjeterVizion , Albânia)
Acesso a cuidados médicos (# 4) - 'As crianças são saudáveis   e têm acesso a cuidados
médicos adequados. Isso nos faz sen�r mais saudáveis   e fortes e ter liberdade para ir à escola
e brincar com os amigos. ' (Challenging Heights, Gana)
Tem acesso a cuidados médicos (# 6) - 'A criança pode receber tratamento quando está
doente porque, se es�ver bem de saúde, isso a fará estudar bem e ter uma vida saudável.
Você não pode ir à escola sem ter boa saúde. ' ( Retrak , Uganda)
 

Boa Higiene
Boa higiene / limpeza / limpeza (# 10) - ' Alguém que está limpo (cabelo bonito, roupas
limpas, mantém a casa limpa, lava o corpo, escova os dentes). Você deve estar limpo porque
a limpeza vem depois da piedade. Quando você está sujo, você é expulso da escola e ninguém
quer ser seu amigo. Você deve estar limpo para que as pessoas vejam que você é diferente. ' (
Pendekezo Letu , Quênia)

 

 
Exemplo…

Usando um exercício de mapeamento corporal com crianças no México para entender os efeitos
do trabalho agrícola em seus corpos

 
Contexto: Este exercício foi parte de um estudo maior sobre como os trabalhadores migrantes
indígenas do grupo étnico Huichol entendem os efeitos dos pes�cidas em sua saúde. Os dados
observacionais foram coletados durante o estudo mais amplo e forneceram dados de contexto e
triangulação para as informações coletadas para esta parte da pesquisa.
 
As crianças envolvidas nesta forma de trabalho passam o tempo colhendo, carregando e enfiando
folhas de tabaco. A produção de tabaco usa grandes quan�dades de agroquímicos e muitas vezes as
crianças não têm roupas de proteção ou abrigo do sol ou produtos químicos.
 
Obje�vo: Esta pesquisa teve como obje�vo explorar como as crianças que frequentam os centros
Florece percebem os efeitos de seu trabalho em seus corpos.
 
Método: Vinte e oito crianças com idades entre sete e 12 anos que frequentavam os centros públicos
Florece para crianças trabalhadoras migrantes par�ciparam do exercício de mapeamento corporal. 
 
Processo: As crianças foram divididas, por idade, em dois grupos e solicitadas a (1) desenhar a
aparência de seus corpos e (2) desenhar como seus corpos se sen�am após um dia de trabalho. Após
cada pergunta, eles foram convidados a explicar o que haviam desenhado e por quê.
 
Conclusão: (1) Como fica meu corpo depois de um dia de trabalho?
 
Três temas principais surgiram em relação à aparência �sica das crianças: o �po e o estado da roupa;
sujeira ou goma ; e vermelhidão nos olhos.
 
(2) Como meu corpo se sente depois de um dia de trabalho?
 
As crianças descrevem por sua vez como cada parte de seu corpo se sen�a ao final de cada dia,
referindo-se às sensações internas e externas, bem como às doenças e à sensação de fome.
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As crianças descreveram seus pés como cansados, doloridos e inchados de andar na lama e
carregando muito. Alguns grupos indicaram como suas pernas e joelhos doíam por cair ao brincar ou
tropeçar entre as plantas de tabaco. Alguns mencionaram hematomas, picadas de mosquito e dores
nas costas. Olhos doloridos também foram iden�ficados.
 
Fonte: Gamlin , JB (2011 ) ' Meus olhos estão vermelhos de olhar e olhar ': as perspec�vas das
crianças trabalhadoras mexicanas sobre como o trabalho do tabaco afeta seus corpos , Vulnerable
Children and Youth Studies 6 (4), 339-345
Veja também este vídeo de Save the Children on Body Mapping.
 

Como...
U se corpo de mapeamento para entender queixas de saúde

 
O que é isso?   Uma ferramenta onde crianças e jovens podem pensar sobre o seu corpo e iden�ficar
eventuais queixas de saúde.
 
Como mede a mudança? As crianças e os jovens podem realizar este exercício no início (linha de
base) e depois realizá-lo novamente para ver se suas queixas de saúde melhoraram.
 
É bom porque ... é um exercício a�vo.
 
Passos:  Esta a�vidade pode ser realizada em grupo ou individualmente com uma criança. As
crianças são colocadas em grupos e pedem a um voluntário que se deite sobre uma grande folha de
papel e deixe outra criança desenhar à sua volta para captar o contorno do seu corpo.
As crianças são então solicitadas a pensar sobre onde elas sentem dor ou quando estão se sen�ndo
mal e onde essas dores estão no corpo. As crianças são então solicitadas a desenhar no esboço os
lugares onde têm problemas. Isso pode então ser usado como base para a discussão sobre o que os
torna doentes ou doentes, algumas das soluções possíveis e como isso poderia ser melhorado.
 
Quando funciona bem? Ao explorar a saúde �sica e a iden�dade.
 

 

Exemplo…
Usando diagramas de aranha com meninos de rua no Nepal para explorar a saúde

 
Antecedentes: A pesquisa com crianças conectadas à rua em Katmandu foi iniciada em 1993 para
comparar o status de crescimento, histórico familiar e es�lo de vida de crianças urbanas conectadas
às ruas com crianças não- urbanas de ambientes rurais e urbanos. Para triangular os resultados das
clínicas de saúde sobre as condições das crianças de rua, foi desenvolvida uma abordagem de
Avaliação Rural Par�cipa�va (PRA) para compreender as experiências e visões das crianças sobre a
saúde.
 
Obje�vo: compreender as próprias experiências e opiniões das crianças a respeito dos períodos de
saúde debilitada e de todas as medidas tomadas.
 
Método : . Discussões de grupos focais e diagramas de aranha.
 
Processo: Quatro grupos de cinco a 15 crianças par�ciparam. Todos eram meninos com idades entre
10 e 16 anos conhecidos da pesquisadora. No centro de um grande pedaço de papel foi desenhado o
corpo de uma aranha com a palavra-chave 'doença' no meio. Os par�cipantes então compar�lharam
suas experiências de doença na casa de sua família, na rua e enquanto eram apoiados pela ONG.
Cada experiência formou uma perna para a aranha. Uma vez que as queixas de saúde �nha sido
documentado, cada reclamação foi posto edon uma escala de 1 a 5, considerando a freqüência da
queixa saúde, o grau de dor e o efeito sobre eles em termos de sua capacidade de ganhar dinheiro.
As crianças também foram solicitadas a anotar onde o tratamento poderia ser ob�do.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUXbW5I6FWng%26ebc%3DANyPxKpTUQW-kN_LhGPkAYJm7EJDMOJp3L9MX6jlpp2le8IfFyIYg47oRPkswNNvm2_dEesKqa7njGbz2HKhjuEcBqx7C6db-A


9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 48/102

 
Fonte : Baker, R. (1996) PRA with Street Children in Nepal. PLA Notes (1996) Issue 25, 55-60. IIED
Londres
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5d. P sychosocial apoio
 

Olhada rápida…
O que você encontrará na seção 5d . P apoio sychosocial

 
Obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e resultados sugeridos
Opiniões das crianças ... Indicadores de apoio psicossocial
Dicas… Domínios de apoio psicossocial
Como… Use escalas de avaliação para entender as opiniões e a�tudes dos jovens
Exemplo… Programa Power Girls
Exemplo… Usando o 'rio da vida' para ajudar as crianças a criar suas próprias histórias
pessoais de mudança em sete países
Exemplo ... Uso da ferramenta Rio da Vida para entender a mudança de comportamento
Exemplo… Usando diários para monitorar e apoiar o bem-estar emocional de crianças em
reintegração
Exemplo… Usando a mudança mais significa�va para melhorar a programação no Quênia
Como ... Usar histórias de mudanças / desafios mais significa�vos
Recursos-chave ... Habilidades para a vida

 
 
O apoio psicossocial pode ser fornecido por meio de uma série de a�vidades, com o obje�vo geral de melhorar os
conhecimentos e habilidades das crianças e jovens, e apoiar seu bem-estar emocional e social.

Uma área-chave de apoio gira em torno do desenvolvimento de 'habilidades para a vida' , um termo usado para se referir
às habilidades, ap�dões, comportamento e conhecimento que permitem aos indivíduos lidar com o mundo ao seu redor.
Isso inclui o desenvolvimento de habilidades interpessoais, de escuta, de relacionamento, de comunicação, de resolução
de problemas e de negociação, bem como habilidades para lidar com as emoções e tomar decisões posi�vas na vida.
Todas as crianças e jovens precisam desenvolver essas habilidades comuns para a vida a fim de funcionar e progredir no
mundo. No entanto, as crianças que foram afetadas por diferentes formas de negligência, violência ou exploração podem
encontrar dificuldades específicas para desenvolver ou reconstruir essas habilidades e comportamentos ou podem
enfrentar riscos específicos.

Por meio do desenvolvimento dessas habilidades e comportamentos e do envolvimento em a�vidades em grupo, alguns
jovens podem desenvolver qualidades de liderança - permi�ndo-lhes assumir um papel de liderança em suas próprias
vidas ou na comunidade. Devido aos comportamentos e realizações dos jovens, eles podem se tornar modelos para outras
crianças e alguns passam a se tornar educadores de pares, ajudando outros jovens que se encontram em circunstâncias
semelhantes[49] .

Além disso, algumas crianças e jovens, por exemplo, �ram força e esperança da religião e da espiritualidade. Frequentar
locais de culto e se envolver em a�vidades relacionadas pode ser uma fonte importante e ú�l de força e pode ajudar a
promover a integração. Da mesma forma, para alguns jovens, rituais e cerimônias tradicionais podem ser importantes para
ajudá-los a superar suas experiências anteriores . Para outros, eles podem ficar com uma lembrança �sica de seu passado
por cicatrizes e tatuagens que eles descobriram - iden�ficando-os como estando envolvidos com um determinado grupo,
indivíduo ou es�lo de vida[50] .

Abaixo estão os possíveis obje�vos, a�vidades, produtos e resultados que se enquadram na área de apoio psicossocial .
Esta não é uma lista exaus�va, mas pretende ser um ponto de par�da para orientar o planejamento futuro.

Obje�vos

Melhoria no conhecimento de crianças e jovens sobre questões como segurança, educação sexual, HIV,
planejamento familiar, violência sexual, etc ;
Desenvolvimento de competências-chave - comunicação, tomada de decisão, resolução de problemas, etc ;
Melhorias na confiança e autoes�ma ;
Melhorias em comportamentos;
Melhorias nos sen�mentos e percepções de si mesmo;
Desenvolvimento de habilidades de lideranças ;
Desenvolvimento de esperança e confiança;
Aumento do apoio emocional e das redes sociais à criança e jovem;
Uma sensação de estar limpo , uma capacidade de seguir em frente e de não se culpar ;
Um sen�mento de aceitação da comunidade;
Para livrar os jovens das cicatrizes visíveis de seu passado.

A�vidades
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Trabalhar através de um currículo com indivíduos ou grupos ;
Fornecer orientação e modelagem de comportamentos e valores ;
Um a um ou trabalho em grupo .
Apoiar a escolha dos jovens de adorar ou orar e ajudar os jovens a terem acesso a diferentes formas de apoio
religioso ou espiritual;
Apoiar cerimônias e rituais tradicionais seguros e apropriados, fornecendo fundos para refeições e itens
associados a essas a�vidades;
Fornecimento de acesso a fundos para remoção de tatuagens ou a serviços gratuitos;
Defendendo a remoção gratuita de tatuagens para crianças e jovens afetados por diferentes formas de
adversidade.

Indicadores de saída

# de habilidades de vida / sessões de aconselhamento fornecidas
Número de crianças e jovens que acessaram o apoio de grupos religiosos
Número de crianças e jovens envolvidos em cerimônias e rituais tradicionais

Veja mais no Anexo D

Indicadores de resultado

Crianças e jovens demonstram maior conhecimento das habilidades XX e XX
Crianças e jovens demonstram aumento de confiança e autoes�ma
Crianças e jovens relatam que têm esperança para o futuro

Veja mais no Anexo D

 
Opiniões das crianças ...

Indicadores de apoio psicossocial
 

Esses indicadores foram sugeridos por crianças e jovens e relatados por Organizações Parceiras
durante as consultas de 2013 . ( # = posição classificada de 1 a 10, sendo uma a mais importante ).
 
Amigos

Amigos (# 9) - ' Temos muitos amigos. Nós os conhecemos no centro e na escola. Não fico
feliz se não tenho amigos com quem compar�lhar minhas coisas. ' ( TjeterVizion , Albânia)
Desfrute dos nossos direitos básicos de jogar (# 6) - ' Fizemos amigos com quem podemos
par�lhar ideias e jogar juntos ou receber apoio.' (Challenging Heights, Gana)

 
Habilidades

Quando as crianças estão equipadas com habilidades para a vida que as ajudarão mais
tarde em suas vidas ( # 10) (Shalom, Tanzânia)
Habilidades (# 10) - 'Assistentes sociais nos ensinaram muitas habilidades que usamos em
nossa vida diária.' ( TjeterVizion , Albânia)

 
A�tudes

As crianças acreditam em si mesmas e em suas habilidades (# 9) (Challenging Heights,
Gana)
Estar confiante (# 2) - ' Quando estou confiante, posso fazer tudo o que quero; Eu sou capaz
de fazer o que outras pessoas não esperam que eu faça, e alcançar meus obje�vos, fazer
qualquer coisa sem medo, pode permi�r que você alcance seus sonhos, ajuda você a
enfrentar até os momentos mais di�ceis quando na comunidade, e estou feliz fazendo algo
que Eu confio em. ' (Uganda Youth Development Link (UYDEL), Uganda)
Auto-es�ma (# 3) - 'Significa que você se respeita, mesmo que sua vida não seja boa, mesmo
que as pessoas riam de você, você mostra a elas que não liga, e então elas te deixam em paz.
As pessoas podem estar abusando de você dizendo que você é inú�l porque costumava estar
no aterro. ( Pendekezo Letu (PKL), Quênia)

 
Comportamentos

Pontual e indo bem na escola (# 2) (Challenging Heights, Gana)
Evitar a pressão dos colegas (# 2) - ' Porque muitos amigos estão fora da escola e podem te
enganar para sair da escola ou fazer sexo, então você pode engravidar ou pegar AIDS.
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Quando as pessoas lhe dizem para fazer coisas ruins, não as faça. É o segundo porque muitas
pessoas recusam a escola porque são enganadas por seus amigos. ' (PKL, Quênia)
Sem bullying # 9 - ' Você não deve brigar com os outros na escola porque você também não
gosta de apanhar. Você deve amar outras pessoas como ama a si mesmo. Quando você
derrota os outros, as pessoas irão odiá-lo e você não terá amigos. ' (PKL, Quênia)
Comportamento melhorado (# 7) - ' Podemos nos relacionar bem com nossas famílias e
pessoas da comunidade.' (Challenging Heights, Gana)
É trabalhador (# 8) - ' Quando você tem uma vida boa (ou seja , comida, um bom lar, é
saudável), você pode trabalhar bem. As pessoas adoram que as crianças façam o trabalho na
escola e também ajudem no trabalho de casa, mas sem elas você fica fraco e infeliz e não
pode fazer nada. ' ( Retrak , Uganda)
Disciplina (# 1) - ' As pessoas adoram crianças que se comportam bem ...' (PKL, Quênia)
Autoconsciência (# 7) - ' Quando você se conhece, gosta do que você quer ser quando
crescer, você se esforça mais, porque quer a�ngir um obje�vo .' (PKL, Quênia) 

 
Respeito

Respeitando a família (# 5) - ' Criança que respeita seus pais ou cuidadores. Uma criança que
honra sua família também é respeitada pela comunidade . ' ( Retrak , E�ópia)
Quando as crianças respeitam seus pais e a comunidade ao redor (# 8) - (Shalom, Tanzânia)
Ser respeitoso e também respeitado (# 10) - ' Isso nos fez sen�r aceitos, amados e
humanos.' (Challenging Heights, Gana)
 

Responsabilidades
Apoiar a família, mas não explorada (# 6) - ' A criança tem o dever de sustentar sua família.
Quando uma criança faz isso, a família fica feliz. Isso também é bom para a própria criança.
Mas isso não significa que seu trabalho deva ser explorado. Os deveres pesados   prejudicam a
criança. A exploração do trabalho infan�l faz com que uma criança fuja de casa e a obrigue a
viver na rua . ' ( Retrak , E�ópia)
 

Ajudar os outros, ser um modelo e ganhar respeito
Vá junto com a comunidade (# 7) - ' Fazer coisas boas para nossa comunidade, como ajudar
os idosos em nossa comunidade, recompensa-nos com respeito e amor de nossa
comunidade. Concordar com os requisitos da nossa comunidade e evitar coisas que a
comunidade rejeita. Fazer isso nos ajuda a ser aceitos e a nos tornarmos modelo para outras
crianças . ' ( Retrak , E�ópia)
Ser exemplar (# 8) - 'Os outros são capazes de aprender com você e você os inspira, evite se
associar com pessoas más, tenha orgulho de si mesmo e de sua autoes�ma .' (UYDEL,
Uganda)
Ser capaz de aconselhar os outros (# 10) - ' Experiência de confiança desenvolvida, ganhar
muitas coisas com as experiências dos amigos, nenhuma é perfeita para que possamos
aprender e apoiar uns aos outros, alegria em ajudar os outros a realizarem seus sonhos .'
(UYDEL, Uganda)

 
Esperança

Esperança brilhante (# 10) - ' Um futuro brilhante faz com que a criança aspire a ser uma
pessoa melhor e bem-sucedida. Isso ajuda a criança a se estabelecer em sua casa e crescer . '
( Retrak , E�ópia)

 
 

 
Dicas ...

Domínios de apoio psicossocial
 
Os três domínios a seguir são os mais úteis para avaliar o quão bem o apoio psicossocial influencia as
vidas e experiências de indivíduos, famílias e comunidades:

Habilidades e conhecimentos, por exemplo, habilidades para a vida, usando mecanismos de
enfrentamento culturalmente apropriados, habilidades vocacionais, gestão de conflitos, etc.
Bem-estar emocional, por exemplo, sen�r-se seguro, confiar nos outros, autoes�ma,
esperança no futuro, etc.
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Bem-estar social, por exemplo, apego com cuidadores, relacionamento com colegas, senso
de pertencer a uma comunidade, acesso para assumir papéis socialmente apropriados, etc.
retomada de a�vidades culturais e tradições

 
Fonte : Ager, A, Ager, W, Stavrou , V. & Boothby, N. (2011) Guia Interagencial para a Avaliação da
Programação Psicossocial em Emergências . Nova York: UNICEF.
 

 

 
Como ...

Use escalas de avaliação para entender as opiniões e a�tudes dos jovens
 

As escalas de avaliação podem ajudar a compreender o conhecimento e as a�tudes dos jovens em
relação às questões abordadas por meio de programas de habilidades para a vida . Eles também
podem ajudar os jovens a autoavaliarem suas habilidades. Quando realizados de maneira
par�cipa�va, eles não apenas fornecem percepções para funcionários e jovens, mas podem abrir a
discussão entre os jovens para explorar por que eles acreditam em certas coisas ou veem as coisas de
certas maneiras.
 
Um projeto no Brasil, reuniu um grupo de jovens para fazer um exercício avalia�vo para testar suas
habilidades de tomada de decisão. Foi-lhes dito uma pequena vinheta em que se pedia que
imaginassem que testemunharam um vizinho batendo em sua esposa. Eles são então convidados a
se mover para diferentes partes da sala de acordo com a ação que realizariam. As três opções são:

Intervir e impedir o vizinho de bater na esposa (lado esquerdo da sala)
Ignorar (lado direito da sala)
Não sei ( centro da sala)

 
De suas três posições �sicas na sala, os par�cipantes então defendem e discutem as razões por trás
de sua decisão de ficar em um dos três lugares. Um cronograma de observação foi usado não para
julgar a decisão, mas o raciocínio.
 
Fonte : Fundação Jacobs (2011) Monitoramento e Avaliação de Habilidades para a Vida para o
Desenvolvimento Juvenil: Volume 2: The Toolkit . Zurique: Fundação Jacobs , p12
 

 

Exemplo…
Programa Power Girls

 
O Power Girls Life Skills Manual foi desenvolvido por John Frederick, originalmente para a The Asia
Founda�on e posteriormente contextualizado e implementado pela Sanlaap - uma organização em
West Bengal, na Índia, que opera um abrigo para meninas resgatadas da exploração sexual.
 
Este programa é aprofundado, com cerca de 40 sessões, e não só apresenta as meninas às diferentes
áreas de habilidades, mas também trabalha a�vamente com elas para desenvolver as habilidades
necessárias.
 
Módulo 1. Me conhecendo
Módulo 2. Comunicando-se com outras pessoas - escuta a�va
Módulo 3. Ajudando os outros - resolução de problemas
Módulo 4. Eu me sinto mal, me sinto bem - relaxamento, redução do estresse, confiança, trabalho
com emoções nega�vas
Módulo 5. Ser amigo - pressão dos colegas
Módulo 6. Meu gênero e minha sociedade - modelos, mulheres fortes, desigualdade de gênero,
asser�vidade
Módulo 7. Homens na minha vida - a�tudes masculinas
Módulo 8. Minha família - papéis familiares, conflitos familiares
Módulo 9. Planejamento para meu futuro - definição de metas

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/inter-agency-guide-evaluation-psychosocial-programmes-humanitarian-crises
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://jacobsfoundation.org/wp-content/uploads/2012/12/Jacobs_ME_Toolkit_e.pdf
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Fonte : The Asia Founda�on (2005) Power Girls: habilidades de vida para força pessoal e confiança
social . Kathmandu: The Asia Founda�on
 

 

 
Exemplo…

Usando o 'rio da vida' para ajudar as crianças a criar suas próprias histórias pessoais de
mudança em sete países

 
Contexto: Como parte do processo de desenvolvimento deste kit de ferramentas, uma série de
consultas foram realizadas com 89 crianças e jovens reintegrados. Os obje�vos das consultas eram (a)
compreender os �pos de mudanças que os jovens consideraram importantes que aconteceram
desde que entraram em contato com organizações de assistência e (b) para que os jovens
desenvolvessem indicadores localmente relevantes de 'reintegração bem-sucedida'.
 
Obje�vo: uma das a�vidades da consulta usou a técnica do 'rio da vida' para ajudar as crianças a
criar e compar�lhar suas próprias histórias pessoais de mudança.
 
Método: desenhos do Rio da Vida e compar�lhamento de histórias
 
Processo: O exercício durou 30 minutos e envolveu grupos de sete a 15 crianças e jovens. Os
par�cipantes foram convidados a pensar sobre histórias ou exemplos de suas próprias vidas que
mostrassem as mudanças importantes que aconteceram com eles desde que entraram em contato
com a Organização Parceira . Enfa�zou-se que as mudanças ocorridas em outras áreas de suas vidas
também deveriam ser incluídas - não apenas as mudanças ocorridas devido ao contato com a
agência de apoio.
 
Foi perguntado às crianças se ficariam felizes em fazer um desenho para ajudá-las a contar sua
história. Foi explicado que um desenho do 'rio da vida' pode ajudar a mostrar mudanças importantes
em suas vidas, mas o desenho não precisa ser uma bela imagem - apenas precisa ajudá-los a contar
sua história.
 
Grandes folhas de papel, lápis e giz de cera foram entregues a cada par�cipante.
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Foi explicado que o rio representa a si mesmo e que pode encontrar obstáculos (grandes rochas)
mas, como eles, encontra formas de contornar os obstáculos (desafios) no seu caminho. Em suas
vidas, eles podem ter mudado de direção, podem ter passado por tempos rápidos e turbulentos
como um rio, bem como tempos de fluxo lento e suave. Em par�cular, eles foram solicitados a
desenhar quaisquer obstáculos em seu caminho, como pedras ou cachoeiras, e como eles superaram
esses obstáculos.
 
Além disso, as crianças foram solicitadas a desenhar pessoas ou a�vidades que faziam parte da
história: 'pessoas' em sua história podem incluir funcionários do programa de reintegração,
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familiares, amigos, professores ou membros da comunidade. As a�vidades das quais par�ciparam ou
a�vidades que realizaram podem incluir serviços usados   por eles que fazem parte do programa de
reintegração - como aconselhamento e clínicas de saúde. Mas também, a equipe queria que eles
examinassem outras a�vidades em que estavam envolvidos - como a�vidades que realizavam com
amigos, comunidade ou grupos de jovens.
 
15-20 minutos foram alocados para as crianças fazerem seus desenhos e, enquanto desenhavam, os
facilitadores passaram algum tempo conversando com cada criança.
 
Depois que os desenhos foram feitos, houve uma pausa e energizador. Foi perguntado às crianças se
elas ficariam felizes em apresentar seus desenhos do 'rio da vida' a todo o grupo. As crianças foram
convidadas a contar sua história e foram feitas perguntas.
Quando as crianças terminaram de contar sua história, perguntaram-lhes qual mudança ocorrida
com elas era a mais importante.
 
Fonte : Veitch, H. (2013) 'Sen�r-se e fazer parte de algo melhor' Perspec�vas de crianças e jovens
sobre a reintegração. Informar o desenvolvimento de um kit de ferramentas para monitorar e avaliar
os programas de reintegração com crianças. Centro UHI para a infância rural
 

 

 
Exemplo…

Uso da ferramenta River of Life para entender a mudança de comportamento
 
fundo
Como parte do Projeto de Aprendizagem RISE sobre M&A da reintegração, a Sociedade Undugu do
Quênia usou a ferramenta River of Life para compreender a mudança de comportamento entre os
jovens que trabalham nas ruas . Esta ferramenta par�cipa�va permite que os par�cipantes
compar�lhem suas histórias de mudança pessoal por meio de narra�vas e desenhos .
 
A organização usou a ferramenta River of Life para monitorar os resultados de duas de suas
associações de jovens lideradas por pares para meninas afetadas pela exploração sexual (9
par�cipantes em Nairóbi e 5 em Kisumu). Essas associações de jovens são um meio de fornecer
meios de subsistência e treinamento em habilidades para a vida para facilitar a reintegração dos
membros em suas comunidades. O principal obje�vo do exercício Rio da Vida foi compreender as
mudanças na vida dos jovens e reforçar a confiança cole�va dos associados e a compreensão das
experiências uns dos outros desde o início das suas jornadas de reintegração. Eles seguiram o
método descrito neste kit de ferramentas.
 
Resultados
Os par�cipantes puderam iden�ficar e reconhecer as mudanças nas suas vidas, em par�cular os
progressos realizados desde a adesão às associações. Ele também ajudou a fortalecer a coesão de
ambas as associações . Sem vitavelmente, como resultado do exercício, o grupo Nairobi decidiram
trabalhar juntos para defender os direitos das crianças e campanha contra a exploração sexual de
crianças e jovens dentro de sua comunidade. O uso da ferramenta também revelou fatores-chave no
apoio ing ou dificultar ing reintegração:

● o apoio de colegas que transformaram suas vidas foi uma inspiração para outras pessoas com
origens semelhantes ;      

● o apoio aos meios de subsistência foi um momento decisivo para encontrar uma maneira de
ganhar a vida ;      

● a obtenção de documentos legais , como carteira de iden�dade nacional , criou um sen�mento
de pertencimento à comunidade ;      

● s �gma ea discriminação con�nuam ed um dos principais obstáculos para a construção de
relações posi�vas, como algumas meninas relataram seus parceiros e outros membros da
comunidade usado suas experiências passadas contra eles, às vezes resultando em
interações violentas.      

 
 
Desafios
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Durante o exercício Rio da Vida , alguns par�cipantes acharam di�cil fazer um desenho . Uma menina
não contou sua história porque sen�u que seu desenho não estava de acordo com o padrão . Os
par�cipantes também foram mais abertos sobre os resultados posi�vos ob�dos como resultado do
apoio recebido da organização do que sobre os desafios enfrentados.
 
Observações Chave
“A a�vidade Rio da Vida foi muito ú�l para ajudá-los a compar�lhar suas experiências de vida. Isso os
ajudou a compreender as mudanças importantes que aconteceram com eles desde que ingressaram
na organização. Eles notaram mudanças significa�vas em suas vidas, como serem independentes
para atender às suas necessidades, serem pais responsáveis   para com seus filhos, melhorar sua
autoes�ma e serem respeitados por sua comunidade. ”
 
Fonte : Undugu Sociedade da contribuição do Quênia para a revisão final do RISE Learning Network
‘s projeto de aprendizagem em M & E de reintegração de 2018
 

 

 

 
Exemplo…

Usando diários para monitorar e apoiar o bem-estar emocional de crianças em
reintegração

 
fundo
Como parte do Projeto de Aprendizagem RISE sobre M&A de reintegração, a HAART no Quênia e a
Lifeline / Childline Zambia testaram o uso de diários para monitorar o bem-estar emocional das
crianças e avaliar os resultados de seus serviços de apoio psicossocial e outras intervenções. No
Quênia, as 10 meninas que usam dia rias (com idades entre 10 e 17 anos) estavam recebendo
serviços de apoio psicossocial enquanto viviam em um abrigo temporário. Na Zâmbia, a ferramenta
foi testada com 25 crianças da mesma faixa etária em três escolas sediadas em Lusaka, a fim de
monitorar seu bem-estar emocional após a reunificação e para determinar quando encerrar um caso.
Devido aos resultados posi�vos, o uso de diários foi estendido a um projeto com crianças em
movimento perto da fronteira Zâmbia-Moçambique. Nesse contexto, os diários foram usados   antes e
depois da reunificação.
 
 
Método
As crianças receberam diários pessoais e foram solicitadas a registrar regularmente seu progresso
social e emocional, incluindo quaisquer incidentes de trauma, discriminação e es�gma. Suas
entradas registadas foram, então, periodicamente par�lhada em ambientes confidenciais , com a
permissão da criança, geralmente durante um-para-um sessões com um terapeuta, assistente social
ou conselheiro.
 
No Quênia, os diários foram introduzidos por meio do uso cria�vo e diver�do de contar histórias e
desenhar, em um ambiente de oficina seguro , a fim de construir confiança e autoexpressão. As
meninas também foram incen�vadas a incorporar desenhos e imagens em seus diários para ajudar
na expressão. Na Zâmbia, as agendas foram especialmente marcadas com informações importantes
sobre a proteção da criança, como onde acessar assistência em momentos de necessidade e um
número de linha de ajuda para crianças.
 
Em ambos Quênia e Zâmbia , foram estabelecidas algumas regras básicas:

1. Os diários eram pessoais e cada criança ha é ela ou sua própria.
2. As páginas do diário eram um local seguro de expressão, da mesma forma que as discussões

da sessão de terapia .
3. Além de compar�lhar as sessões confidenciais, nenhum outro membro da equipe �nha

permissão para olhar o diário, a menos que a criança quisesse .
 
Resultados
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No Quênia, como resultado da implementação desta ferramenta, a organização foi capaz de
monitorar com eficácia o progresso de recuperação das meninas par�cipantes e verificar melhor seu
nível de preparação antes de seu retorno ao ambiente familiar e comunitário. Eles também obtêm
feedback valioso sobre as percepções das meninas sobre os serviços de apoio. A organização planeja
con�nuar a usar essa ferramenta em seu processo de monitoramento, fornecendo diários como
parte do pacote de boas-vindas quando as meninas chegam ao abrigo.
 
Na Zâmbia, o uso de diários foi eficaz no monitoramento do progresso psicossocial das crianças,
especialmente porque algumas crianças se sen�am mais confortáveis   escrevendo seus pensamentos
e sen�mentos em vez de falar. As crianças foram capazes de desempenhar um papel a�vo no
rastreamento de suas próprias mudanças e direcionando o curso de sua jornada de cura, incluindo o
processo de aconselhamento. Como um membro da equipe comentou: " Isso nos ajudou a perceber
que não apenas o sucesso �sico da reintegração é importante, mas também o bem-estar emocional e
espiritual também é importante para ter um indivíduo em pleno funcionamento que possa assumir e
par�cipar de vida comunitária."
 
Desafios
Apoiar o uso pós-reunificação de diários pode ser di�cil quando os lares estão geograficamente
dispersos e manter a confidencialidade dos diários em casa é outro obstáculo. É importante que os
cuidadores entendam o propósito dos diários para que possam apoiar seu uso. Explicar isso para as
famílias destacou como é importante ter o envolvimento, compreensão e apoio das famílias no
processo de reintegração de seus filhos em geral . Como explica o parceiro do Quênia: “Estamos
inves�ndo mais em reuniões com familiares durante a reabilitação e explicando o processo de
gerenciamento de casos para que eles possam entender claramente seu papel e a importância de
trabalharmos juntos. Também esperamos poder aprender com eles o que acham que funcionará ”.
 
Observações Chave
Esta ferramenta reforçou a importância do M&A par�cipa�vo para que os funcionários possam ouvir
diretamente das crianças como estão experimentando as intervenções . Isso permite que os
funcionários projetem novos serviços ou ajustem os existentes para melhor atender às necessidades,
interesses e opiniões expressas pelas crianças. As organizações perceberam que é importante criar
um ambiente propício que permita às crianças expressar facilmente seus pensamentos e
preocupações. Para ajudar as crianças a interagir livremente umas com as outras e com a equipe , é
importante criar uma cultura capacitadora por meio de reuniões regulares, caixas de sugestões,
par�cipação no planejamento de casos e garan�a de mudanças reais em resposta às sugestões.
No Quênia, a equipe percebeu que “as meninas ficaram muito confiantes quanto mais reforçamos a
ideia de que falar não as colocaria em apuros”.
 
Fonte : HAART de e Lifeline / Childline Zâmbia ‘s contribuição para a revisão final do RISE Learning
Network ‘s projeto de aprendizagem em M & E de reintegração de 2018
 

 

 
Exemplo…

Usando Mudança Mais Significa�va (MSC) para melhorar a programação no Quênia
 
fundo
A Trace Kenya trabalha com indivíduos e agências para combater o tráfico de pessoas no Quênia.
Trace Kenya cria conscien�zação sobre o tráfico humano, oferece apoio direto a crianças e jovens,
auxilia a aplicação da lei na coleta de provas judiciais contra traficantes e constrói resiliência de
comunidades vulneráveis   por meio de educação, desenvolvimento de habilidades, construção da paz
e programas de boa governança. O Trace Kenya ajuda crianças separadas a se reconectarem com
suas famílias. Ao realizar seu trabalho, o Trace Kenya mede o impacto por meio de histórias de MSC .
 
Método
O processo de história de mudança mais significa�va consiste em:

Iden�ficação dos beneficiários no período em análise;
Par�cipação de beneficiários em entrevistas ou discussões de grupos focais;
Seleção das histórias que melhor refletem os obje�vos das intervenções;



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 57/102

Classificação das histórias com a mudança mais significa�va aparecendo primeiro;
Validando as histórias com os beneficiários;
Apresentando a história da mudança mais significa�va para o período em análise.

 
Essas histórias refletem o impacto que os beneficiários acreditam ter ocorrido com eles como
resultado da intervenção do Trace Kenya. Ocasionalmente, uma combinação de intervenções pode
ser registrada e, portanto, é necessário tomar cuidado para garan�r que seja a única história ou ação
significa�va que está sendo discu�da.
 
Resultados
As histórias selecionadas revelaram o papel das intervenções do projeto em ajudar a promover o
desenvolvimento pessoal e a capacitação dos beneficiários em suas jornadas de reintegração . As
histórias destacaram que eles foram mais capazes de se ar�cular e defender suas necessidades e
tomar medidas para reduzir sua vulnerabilidade à exploração, como resultado do acesso a vários
serviços do projeto. Outros bene�cios valiosos do MSC para a organização incluem ajudar a:
 

● Aumentar uma compreensão compar�lhada das metas do projeto entre os beneficiários e a
equipe do projeto e outras partes interessadas, incluindo doadores.      

● Fortalecer o senso de propriedade dos beneficiários no processo de monitoramento e
avaliação.      

● Capacitar o pessoal em monitoramento e avaliação, especialmente na coleta de dados
qualita�vos por meio de processos par�cipa�vos.      

 
Desafios
Deve-se notar que “a história do MSC é uma ferramenta complementar e limitada à experiência
pessoal de beneficiários específicos . Nesse sen�do, não cobre todos os aspectos da programação e
pode ser distorcida pela opinião de um entrevistado. Para superar essa limitação, é necessário
entrevistar o maior número possível de par�cipantes e, assim, obter uma compreensão mais ampla
do projeto por meio de 'muitas vozes' e também de diferentes perspec�vas. ”
 
Observações Chave
“ Contar histórias é muito básico e fácil. Os par�cipantes do MSC desejam que seus problemas sejam
levantados em suas próprias palavras. Por meio de suas próprias experiências contadas à sua própria
maneira, somos capazes de refinar a programação para atender às suas necessidades e usar essas
mesmas histórias para aprofundar o impacto ... Onde usamos outras ferramentas, ainda aplicamos a
história do MSC como uma forma de documentar a voz do beneficiário e elevando sua voz. Desta
forma, eles também passam a compreender o projeto e o quão longe 'eles viajaram' no processo de
reintegração. ”
 
Bem ar�culados d histórias também são um ú�l instrumento de advocacia. Quando a história é
contada, a questão torna-se real e persona l , permi�ndo th e voz da ví�ma a ser levantado em
defesa da mudança. ( O uso de histórias desta forma só deve ser feito com o consen�mento e
colaboração dos beneficiários . )
 
Fonte : escrito por Paul Adhoch , D IRECTOR, Ritmo Kenya, Mombasa, março 2016 e complementada
por contribuição de rastreamento Kenya à revisão final do projeto de aprendizagem RISE em M & E
de reintegração de 2018
 

 

 
Key re s ONTES ...
Habilidade de vida

 
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (2013)
Life Skills - Skills for Life: A handbook . Copenhague: Federação Internacional das Sociedades
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho
Jacobs Founda�on (2011) Monitorando e Avaliando Habilidades para a Vida para o
Desenvolvimento Juvenil: Volume 2: O Kit de Ferramentas . Zurique: Fundação Jacobs.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://pscentre.org/wp-content/uploads/Life-Skills.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://jacobsfoundation.org/wp-content/uploads/2012/12/Jacobs_ME_Toolkit_e.pdf
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Ager, A, Ager, W, Stavrou , V. & Boothby, N. (2011) Guia Interins�tucional para a Avaliação de
Programação Psicossocial em Emergências . Nova York: UNICEF.

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/inter-agency-guide-evaluation-psychosocial-programmes-humanitarian-crises
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5e. E ducação
 

Olhada rápida…
O que você encontrará na seção 5e . E ducação

 
Obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e resultados sugeridos
Opiniões das crianças ... Indicadores para educação
Exemplo ... Uso das histórias de mudança mais significa�vas para compreender as visões das
crianças sobre as mudanças em suas vidas
Exemplo ... Um estudo Tracer no Burundi para medir os resultados de longo prazo para
crianças que es�veram envolvidas nas 'piores formas de trabalho infan�l'
Recursos-chave ... Medindo resultados de educação e meios de subsistência

 
 

É provável que algumas crianças e jovens envolvidos no trabalho ou na exploração de mão de obra tenham perdido parte
da escolaridade. Para muitos, a educação é uma prioridade. Se os jovens inicialmente saíram de casa em busca de trabalho
para sustentar a si e às suas famílias, ganhar dinheiro provavelmente será uma de suas prioridades mais imediatas[51] . O
treinamento de habilidades e a assistência para o ingresso no emprego ou na geração de renda serão mais apropriados
para esses jovens. (Mais informações sobre geração de renda podem ser encontradas na seção seguinte sobre
fortalecimento econômico. )

Abaixo estão os possíveis obje�vos, a�vidades, produtos e resultados que se enquadram na área de educação e
treinamento de habilidades . Esta não é uma lista exaus�va, mas pretende ser um ponto de par�da para orientar o
planejamento futuro.

Obje�vos

Reengajamento das crianças com a educação;
Melhorias no desempenho educacional;
Aquisição de competências e formação que conduzam à geração de emprego ou renda;
Redução do es�gma e da discriminação nas escolas e no local de trabalho.

A�vidades

Oferecer educação não formal, aulas provisórias, aulas aceleradas ou aulas noturnas flexíveis para permi�r que os
jovens ganhem e aprendam;
Fornecimento de educação no local;
Advogar por uma educação melhorada e gratuita;
Capacitar professores para melhorar seus conhecimentos, sensibilidade e habilidade no apoio a crianças
reintegradas em sala de aula;
Cobrir financeiramente os custos ou fornecer bolsas de estudo para que as crianças reintegradas possam
frequentar a escola;
Ajudar as crianças a obter documentos de iden�dade para que possam se inscrever;
Fornecimento de habilidades básicas de alfabe�zação e numeramento;
Fornecimento de formação profissional;
Desenvolver programas de preparação para o trabalho que cobrem habilidades básicas como gerenciamento de
tempo, comunicação e apresentação;
Organização de colocações para experiência de trabalho e estágios;
Oferecer formação em competências transferíveis e empresariais e marke�ng;
Construindo capital social;
Construir apoio por meio de mentoria e grupos de apoio de pares;
Apoiar o cuidado infan�l para os jovens com filhos;
Advogar que os jovens beneficiem de outros esquemas e programas profissionais e de emprego.

O utput indicadores

# e% de crianças e jovens sendo apoiados e acessando a educação
# e% de crianças e jovens matriculados que foram reintegrados e estão na escola
# e% de crianças e jovens que concluíram programas de preparação para o trabalho ou outros treinamentos /
colocações de trabalho

Veja mais no Anexo E

Indicador de resultado s
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Crianças e jovens têm acesso a uma educação flexível e de qualidade e melhoraram seu nível educacional durante
o atendimento
Crianças e jovens se sentem bem-vindos e aceitos na sala de aula
Os jovens têm empregos dignos, adequados à idade e seguros / ou geram uma renda sustentável

Veja mais no Anexo E

 

 
Opiniões das crianças ...

Indicadores de e ducação
 

Esses indicadores foram sugeridos por crianças e jovens e relatados por Organizações Parceiras
durante as consultas de 2013. ( # = posição classificada de 1 a 10, sendo uma a mais importante ).
 
Na escola e indo bem

As crianças estão na escola ou em treinamento (# 1) - ' Acreditamos que fomos resgatados
para ter uma boa educação e garan�r nosso futuro. Sen�mo-nos felizes e melhores quando
estamos na escola. '(Challenging Heights, Gana)
Pontual e indo bem na escola (# 2) - ' Isso nos ajuda a gostar de ir à escola. Pudemos
compe�r com as outras crianças na escola . ' (Challenging Heights, Gana)
Schoo l (# 8) - ( A�na , Sérvia)
Escola (# 2) - ( TjeterVizion , Albânia)
Educação (# 3 ) - 'A educação é a base do desenvolvimento. A criança educada irá sustentar a
si mesma e sua família. A educação dá esperança e capacidade de pensar a longo prazo . ' (
Retrak , E�ópia)
Vai para a escola (# 7) - ( Retrak Uganda)
Reingressa no sistema escolar ou segue um curso profissionalizante (# 8) - ' Com a
con�nuação da escola alguém pode ter uma vida melhor. Com um diploma, você pode
encontrar um emprego ou obter uma promoção. Na escola, você pode fazer novos amigos e
estar na escola não é perigoso. Se você não está na escola, as pessoas más podem �rar
vantagem da situação da rua em que você se encontra. ' (Diferentes e iguais, Albânia)

             
Tem habilidades vocacionais

Ter habilidades vocacionais (# 3) - ' Eu também posso trabalhar bem quando tenho
habilidades vocacionais como cabeleireiro, obviamente, quando você tem uma habilidade,
não pode passar fome ou morrer pobre.' (UYDEL, Uganda)
Possui um conjunto de competências numa determinada área profissional (# 9) - ' As
competências profissionais são necessárias para se ter sucesso no emprego. O trabalho é
muito importante para ganhar a vida, portanto, habilidades profissionais de sucesso são
sempre necessárias para uma pessoa reintegrada de sucesso. '

 
Tem uma renda

Renda (# 4) - ' Uma criança que é capaz de gerar renda é capaz de con�nuar seus estudos e
sustentar suas famílias. A geração de renda ajuda uma criança a não criar muita pressão em
sua família por suas necessidades. ' ( Retrak , E�ópia)
Obtendo meu próprio dinheiro com meu suor (# 9) - 'Este dinheiro não tem amarras ... '.
(UYDEL , Uganda)
Tem uma renda sustentável (# 7) - ' A primeira coisa importante é ter um local de trabalho e
alguma renda para sobreviver. O segundo é ser sustentável. Todos os indicadores que
mencionamos não serão nada sem sustentabilidade de receitas. Alguém que tem uma renda
sustentável passa por menos estresse e se sente seguro quanto ao futuro . ' (Diferentes e
iguais, Albânia)

             
 

 
Exemplo…
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Uso das histórias de mudança mais significa�vas para compreender as visões das crianças
sobre as mudanças em suas vidas

 
fundo
Como parte do Projeto RISE Aprendizagem em M & E de reintegração ap artner no Quênia, Resgate
Dada Centro , usou uma versão adaptada das histórias Most Significant Change (MSC) chamados t ele
árvore da mudança . Isso foi usado como uma forma de coletar dados qualita�vos para determinar
as mudanças mais significa�vas , percebidas pelas crianças, durante sua estada em um programa
residencial de curta duração para meninas em situação de rua. O programa incorpora treinamento
em habilidades para a vida, apoio psicossocial, educação informal e capacitação econômica, a fim de
preparar as meninas para a reunificação com suas famílias e comunidades.
 

Método
O meninas e programa equipe desenvolveu uma árvore da
mudança desenhando o contorno de uma árvore em uma parede
e nos ing cartões coloridos para folhas construir e pedaços de
tronco da árvore. As meninas então caminharam ao longo de uma
linha do tempo fixada no chão da sala, enquanto refle�am sobre
suas mudanças pessoais, comparando onde estavam antes de
entrar no programa de reabilitação e onde estão agora. Cada
menina então escreveu ou desenhou sua mudança mais
significa�va em uma folha da árvore e , em um pedaço do tronco ,
indicou quem ou o que foi mais ú�l para conseguir essa mudança.
 
Resultados
As mudanças mais significa�vas descritas pelas meninas
centraram-se na melhoria do comportamento, iden�dade própria
e a�tude em relação aos outros; maior conhecimento e
habilidades em educação e habilidades para a vida; e ser capaz de

acessar as necessidades básicas. Apoiaram essas mudanças especialmente os conselheiros,
assistentes sociais, professores e seus próprios pares no centro de reabilitação.
 
Aqui estão algumas das declarações que as meninas escreveram nas folhas :

● “Parei de pensar que ninguém me ama.”      

● “Sei que há alguém que se importa comigo e isso me fez ter uma a�tude posi�va em relação a
mim mesmo.”      

● “Eu mudei. Não estou mais roubando , não sou uma garota má. ”      

● “A maior mudança é que eu costumava ser o úl�mo em todos os exames que fazíamos, mas
agora sou capaz de ler e escrever. Normalmente sou o melhor aluno da nossa classe. ”      

 
Observações Chave
A u�lização dessa ferramenta serviu para destacar a importância do monitoramento par�cipa�vo . A
equipe também percebeu a necessidade de estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação
mais coerente. Eles têm , portanto, buscou apoio técnico adicional para alcançar este .
 
Fonte : Resgate de Dada contribuição para a revisão final do projeto de aprendizagem RISE em M & E
de reintegração de 2018
 

 

 
Exemplo…

Um estudo Tracer no Burundi para medir os resultados de longo prazo para crianças que
es�veram envolvidas nas 'piores formas de trabalho infan�l'

 
Antecedentes: A Organização Internacional do Trabalho (OIT) conduziu um programa que visava
melhorar a reintegração econômica na vida civil de ex-crianças-soldados e prevenir o recrutamento
futuro de crianças em risco (aquelas que não haviam sido recrutadas).
 
A intervenção consis�u em um ou vários dos seguintes componentes:
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Formação profissional
Treinamento de empreendedorismo
Treinamento no local de trabalho
Educação informal e / ou treinamento em habilidades para a vida.

 
A assistência para iniciar e manter o trabalho autônomo foi dada por meio de:

Coaching e apoio na gestão de associações de pequenos negócios
Kits de equipamentos ou materiais de inicialização e / ou
Apoio ao micro-financiamento. 

 
Além disso, os programas incluíram um componente de conscien�zação, visando a�tudes nega�vas
da comunidade em relação a ex-crianças-soldados. Acreditava-se que esses serviços de capacitação
econômica ajudariam a aumentar a produ�vidade, a autossuficiência e a normalização das ex-
crianças-soldados, auxiliando em seu reajuste à vida civil e comunitária.
 
Obje�vo: o estudo teve como obje�vo avaliar as trajetórias de reintegração vários anos após a
desmobilização, analisando amplamente os indicadores socioeconômicos e de saúde mental de um
grande grupo de ex-crianças-soldado e colegas nunca recrutados, ambos par�cipando de um
programa de apoio econômico.
 
Método: Foi u�lizada uma metodologia de traçador retrospec�vo. Os obje�vos do estudo eram
comparar o atual estado socioeconômico e de saúde mental de ex-crianças soldados e colegas nunca
recrutados após par�ciparem de um programa de apoio econômico quatro anos antes, e avaliar o
papel de um programa de apoio econômico.
 
Processo: Todas as ex-crianças-soldados que par�ciparam do programa de apoio à reintegração eram
elegíveis para serem incluídas neste estudo. Além disso, o estudo também amostrou uma seleção de
beneficiários não-crianças soldados que par�ciparam do programa como um grupo de comparação.
Depois de finalizar as listas de par�cipantes elegíveis, o rastreamento ocorreu para localizar os
respondentes alvo e, posteriormente, conduzir as entrevistas. 452 ex-crianças-soldados e 191
crianças nunca recrutadas foram localizadas e entrevistadas. Uma metodologia de rastreamento foi
usada para documentar retrospec�vamente as perspec�vas dos an�gos beneficiários sobre
indicadores de resultados socioeconômicos para o período imediatamente após a desmobilização e
antes de par�cipar do programa de apoio (T1), o período imediatamente após (T2) e no presente
(T3) . Os dados foram coletados apenas uma vez, ou seja , durante as entrevistas de 2010. Os escores
dos períodos T1 e T2 foram lembranças. Em uma situação em que faltam informações básicas de
status social, econômico e educacional, os estudos de rastreadores são usados   para es�mar as
mudanças ao longo do tempo.
 
A entrevista consis�u em ques�onários de autorrelato usando escalas para classificar a sa�sfação ,
cobrindo vários tópicos, incluindo os seguintes. Uma escala de ' sa�sfação no trabalho ' consis�a em
quatro itens com um formato de resposta de 4 pontos para avaliar o nível de sa�sfação com as
condições de trabalho:

A renda que você ganhou foi suficiente para sustentar você e sua família?
Como você avaliaria suas condições de trabalho?

 
Uma escala de ' bem-estar econômico familiar ' consis�a em oito itens com um formato de resposta
de 3 pontos para avaliar o nível de sa�sfação com a situação de sustento da família:

Sua casa �nha animais?
A sua residência conseguiu pagar as despesas médicas?
Sua família �nha comida suficiente para comer [3x / dia] ?)

 
Uma escala de ' oportunidades econômicas ' consis�a em quatro itens com um formato de resposta
de 4 pontos para avaliar o nível de perspec�vas econômicas percebidas:

Como você percebeu seu futuro?
Como suas oportunidades econômicas se comparam às de seus pares?
Você acha que pode melhorar sua situação econômica?

 
Uma escala de ' endosso do programa ' consis�a em cinco itens com um formato de resposta de 4
pontos para avaliar o nível de sa�sfação com o programa de apoio do qual os entrevistados
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par�ciparam:
Você ficou sa�sfeito com o suporte que recebeu?
O suporte recebido atendeu às suas necessidades?

 
Conclusão : No geral, as descobertas ilustraram que as ex-crianças-soldados se sen�am, em geral,
integradas socialmente nas comunidades, com altas taxas de trabalho / emprego, taxas de
alfabe�zação acima da média nacional (66%) e nenhuma diferença no funcionamento atual e saúde
mental em comparação com nunca -parceiros recrutados.
 
Fonte : Jordans , MJD, Komproe , IH, Tol , WA ,  Ndayisaba , A.,  Nisabwe , T. e Kohrt , BA (2012)
Reintegração de crianças soldados no Burundi: um estudo de rastreamento . BMC Public Health
2012, 12: 905
 

 

 
Principais recursos…

M easuring resultados da educação e subsistência
 

Para obter uma lista abrangente de indicadores que examinam todos os aspectos da
educação, consulte a Estrutura de melhoria do BOND - educação
h�p://my.bond.org.uk/sites/default/files/impact-builder/Educa�on.pdf
Hempet , K. e Fiala , N. (2011) Medindo o sucesso das intervenções de meios de subsistência
de jovens: um guia prá�co para monitoramento e avaliação : Parceria Global para Emprego
Juvenil, 2011

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-905
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://my.bond.org.uk/sites/default/files/impact-builder/Education.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.iyfnet.org/sites/default/files/gpye-m%26e-report.pdf
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5f. Reforço eletrônico
 

Olhada rápida…
O que você encontrará na seção 5g E reforço conômico

 
Obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e resultados sugeridos
Opiniões das crianças… Indicadores para fortalecimento econômico
Como ... Use a panela de grãos para medir as mudanças na renda familiar
Exemplo… Uso da ferramenta Grain Pot para monitorar o desenvolvimento econômico
domés�co
Exemplo… Avaliações de vulnerabilidade do Governo de Uganda
Exemplo ... Índice de Progresso Fora da Pobreza
Recursos-chave… Crianças e fortalecimento econômico

 
 
Reconhece-se que, embora a pobreza nunca seja a única causa da separação dos filhos, é um grande fator contribuinte. A
pobreza afeta a capacidade das famílias de receber os filhos em casa e de prover adequadamente as suas
necessidades[52] . Cuidadores que estão sob estresse devido a dificuldades econômicas também serão menos capazes de
se concentrar em fornecer os cuidados e atenção de que seus filhos precisam.[53]

Muitas famílias e jovens precisarão de apoio para garan�r que sejam capazes de atender às suas necessidades básicas.
Quando as crianças estão voltando para casa, as organizações podem fornecer 'kits de reunificação' para a família, que
podem incluir roupas, alimentos, bicicletas ou gado. Em alguns casos, as organizações podem ajudar os membros da
família em termos de geração de renda, fornecendo pequenas doações, gado ou outros recursos na esperança de que isso
melhore a segurança econômica da família, permi�ndo que a criança seja mais bem cuidada.[54] .

Abaixo estão os possíveis obje�vos, a�vidades, produtos e resultados que se enquadram na área de fortalecimento
econômico . Esta não é uma lista exaus�va, mas pretende ser um ponto de par�da para orientar o planejamento futuro.

Obje�vos

Mudanças nos conhecimentos, a�tudes e comportamentos dos pais ou responsáveis   para melhor apoiar, cuidar e
manter a criança segura;
Melhorias no relacionamento da criança com os pais e familiares;
Melhorias nas condições de vida da criança e família;
Melhorias na situação econômica da família.

A�vidades

Fornecimento de 'kits de reintegração'
Fornecendo fundos, formação e recursos para apoiar os jovens de, pais ' e geração de renda do cuidador;
Advogar em nome das famílias para ter acesso a apoio e serviços;

Indicadores de saída

# e detalhes do conteúdo de quaisquer kits de reintegração fornecidos
Número de reuniões / sessões / e �po de apoio fornecido às famílias
# e detalhes do apoio econômico fornecido

Veja mais no Anexo F

Indicadores de resultado

As famílias de crianças e jovens são economicamente estáveis
As famílias de crianças e jovens fornecem para eles
% da renda familiar gasta em alimentação, saúde e educação para crianças em um mês

Veja mais no Anexo F

 
Opiniões das crianças ...

Indicadores de fortalecimento econômico
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Esses indicadores foram sugeridos por crianças e jovens e relatados por Organizações Parceiras
durante as consultas de 2013 . (# = posição classificada de 1 a 10, sendo uma a mais importante ) .
 
Uma família solidária e atenciosa que atende às suas necessidades básicas
Os pais podem fornecer suporte básico (# 3) - (Challenging Heights, Gana)

Cuidar e cuidar da família (# 2) - ' Cuidar e apoiar a família que manda os filhos para a escola
preenchem todas as coisas necessárias para a criança e provêem suas necessidades básicas
na hora certa. Sem cuidar e apoiar a família, uma criança não poderia morar em sua casa.
Cuidar e apoiar a família protege a criança e a mantém segura para que não fique nas ruas. '
( Retrak , E�ópia)

 
A família recebe apoio econômico para cuidar da criança

Empoderamento econômico para os pais e a comunidade (# 3) - ' Esta é uma das principais
razões que fazem com que as crianças fujam de suas casas por não atenderem às
necessidades básicas.' (Shalom Center, Tanzânia)
Telhado sobre suas cabeças (# 2) - ' É importante que as crianças tenham um lar, segurança e
um lugar para ficar. O telhado sobre a cabeça mantém você saudável e você sabe que, aonde
quer que vá, poderá voltar para um lugar quente. É importante que as crianças tenham
condições normais de vida, que tenham um lugar para abaixar a cabeça, para se levantar,
para sa�sfazer suas necessidades de higiene. Ter água é o mais importante. Ter um lugar
limpo e quente para se deitar . ( A�na , Sérvia)

 
O jovem tem um emprego seguro

Tem um local de trabalho sustentável (# 3) - ' Isso também está relacionado com a sensação
de segurança. Se você �ver um emprego, não estará na rua, passará suas horas trabalhando,
ganhando dinheiro e ficando em um lugar seguro com as faculdades. Se o local de trabalho
for sustentável, você não precisa procurar outro emprego, ou tem medo de não conseguir
pagar o aluguel. Portanto, o trabalho sustentável significa dinheiro sustentável, paz mental e
uma vida segura . ' (Diferentes e iguais, Albânia)

 
 

 
Como...

Use a panela de grãos para medir as mudanças na renda familiar
 
O que é isso? O pote de grãos é um item familiar familiar e pode ser usado para discu�r a renda
familiar e os padrões de despesas e es�mular a poupança.
 
Como mede a mudança? Ao realizar o exercício no início e no final de um projeto, é possível ver as
mudanças nas receitas, despesas e economias das famílias.
 
É bom porque ... Dá às famílias uma maneira de avaliar seu progresso na gestão das finanças
domés�cas e tem sido usado com aqueles que apóiam grupos de poupança de auto-ajuda . A
ferramenta permite que os envolvidos vejam como pequenas mudanças podem resultar em
economia.
 
Passos:  O chefe da família, ou toda a família, recebe um diagrama em branco de um pote de grãos
ou outro item domés�co. Eles registram a renda incluindo todas as fontes (setas apontando para o
pote) e despesas com man�mentos, roupas, etc (setas saindo) por um mês. As economias também
devem ser registradas, se possível. O total restante da receita deve ser anotado.
 
Em outro momento, um exercício semelhante é concluído para verificar se houve alguma mudança
em termos de receitas, despesas e economias.
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Fonte : Associação de Mulheres Autônomas e Ins�tuto Internacional Coady . Monitoramento e
Avaliação Par�cipa�va: Um Manual para Organizadores de Aldeias . Ins�tuto Internacional Coady
 

 

 
Exemplo…

Uso da ferramenta Grain Pot para monitorar o desenvolvimento econômico domés�co
 
fundo
Como parte do Projeto de Aprendizagem RISE sobre M&A da reintegração Challenging Heights em
Gana , a Fundação Terre des hommes Lausanne no Nepal e a UYDEL em Uganda usaram a ferramenta
Grain Pot para medir a eficácia do treinamento de alfabe�zação financeira, subsídios em dinheiro e
a�vidades de geração de renda para jovens tornar-se independente e de famílias com crianças em
reintegração (15 em Gana , 23 no Nepal e 55 em Uganda).
 
Método
Os par�cipantes que usaram esta ferramenta foram fornecidos ou solicitados a desenhar um
diagrama em branco de um pote de grãos, um recipiente de armazenamento domés�co familiar e
usar o desenho para registrar regularmente sua renda de todas as fontes (indicadas como setas
fluindo para o pote) e despesas ( flechas saindo), bem como qualquer economia (dentro do pote). A
comparação de desenhos ao longo do tempo mostrou mudanças e ajudou a informar os próximos
passos.
 
Resultados
Em Uganda e Gana, o fortalecimento econômico foi promovido por meio do desenvolvimento de
negócios de pequena escala, como padarias, pescadores, mercearias e barracas de carvão. O uso
semanal da ferramenta Grain Pot ajudou os pais a controlar suas receitas, despesas e economias.
Isso fez com que os pais compreendessem melhor:

● despesas e como ajustar para enfocar questões prioritárias;      

● sua taxa de poupança e como e quando aumentar ou reinves�r; e      

● fontes de renda e como diversificar para maximizar as oportunidades e atender melhor às
necessidades das famílias.      

 
Em Uganda, dois grupos de poupança foram uma via importante para assistência e orientação em
relação ao uso da ferramenta Grain Pot, uma vez que os pais relataram regularmente seu progresso e



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 67/102

desafios ao usar a ferramenta durante as reuniões do grupo.
 
No Nepal, os jovens que administram pequenos negócios, como lojas de alfaiataria e venda de rua,
como parte de sua mudança para uma vida independente com apoio, puderam usar o Grain Pot para
iden�ficar lacunas e áreas onde precisavam de mais assistência, como habilidades comerciais ou
links para atacadistas.
 
Desafios
O principal desafio encontrado em Uganda foi alguns pais não possuírem habilidades de
alfabe�zação suficientes para documentar bem as mudanças. Para superar isso, pequenos grupos de
pares foram formados, os quais poderiam ajudar uns aos outros no uso da ferramenta. Em Gana,
considerou -se que não havia pessoal suficiente para apoiar totalmente o uso desta ferramenta. As
esperanças organização a capacidade de construir através incluindo monitoramento tarefas em
descrições de trabalho , improv ing coordenação entre oficiais de subsistência e oficiais de
reintegração, e hir ing um oficial M & E. A natureza intensiva da ferramenta também foi observada
no Nepal, onde também se sen�u que o pote de grãos era ú�l para os indivíduos, mas não era tão
eficaz com grupos.
 
Observações Chave
Em Uganda, a ferramenta Grain Pot preencheu uma lacuna no M&A da organização, permi�ndo que
avaliassem a eficácia das intervenções de fortalecimento econômico: “ A ferramenta Grain Pot está
agora nos ajudando a nos envolver com famílias e famílias na melhoria de renda, fechando a válvula
de [ gastos desnecessários] e apoiar o rastreamento de suas economias ... [ e também ] desenvolver
indicadores claros que possam explicar a reintegração bem-sucedida do ponto de vista dos
beneficiários do projeto ”.
 
Da mesma forma, no Nepal, foi observado que “O principal aprendizado para nós é que [ o pote de
grãos] pode ser usado como uma ferramenta-chave de M&A para crianças reintegradas que fazem
pequenos negócios. Pode ser usado como uma ferramenta par�cipa�va para explorar os resultados
do [envolvimento] em a�vidades de geração de renda. ”
 
Fonte : Challenging Heights', Terre des hommes Lausanne Fundação contribuição de do Nepal e
UYDEL à revisão final do Learning Network RISE ‘s projeto de aprendizagem em M & E de
reintegração de 2018
 

 

 

 
Exemplo…

Avaliações de vulnerabilidade do governo de Uganda
 

De acordo com a Polí�ca de Órfãos e Vulnerabilidade de Uganda, existem áreas programá�cas
centrais, uma das quais é o fortalecimento econômico. Isso levou ao desenvolvimento de um
conjunto de três ferramentas para permi�r que as agências iden�fiquem, examinem e monitorem a
vulnerabilidade das famílias, incluindo sua situação econômica.
 
A Ferramenta de Avaliação de Vulnerabilidade Domés�ca, que pode ser usada anualmente, é um
ques�onário entregue aos cuidadores. Inclui questões sobre receitas, despesas e despesas .
 
Fonte : Site OVC-MIS do Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social
 

 

 

 
Exemplo…

Índice de progresso fora da pobreza
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://ovcmis.mglsd.go.ug/home.php%3Flinkvar%3DData%2520Collection%2520Tools%26%26action%3DData%2520Collection%2520Tools
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O Índice de Progresso da Pobreza foi desenvolvido pela Grameen Founda�on , uma organização sem
fins lucra�vos global , que ajuda as pessoas mais pobres do mundo a saírem da pobreza fornecendo
financiamento, suporte de tecnologia e serviços de gerenciamento para organizações que os
atendem. Em 2005, a Grameen Founda�on desenvolveu o Índice de Progresso da Pobreza , uma
ferramenta de medição da pobreza no nível do cliente .
 
Para que pode ser usado o PPI ?
O PPI pode nos dizer:

Taxa de pobreza de um grupo
Probabilidade de uma única família viver na linha de pobreza ou abaixo dela

Permi�ndo-nos:
Medir o alcance da pobreza
Acompanhe as mudanças na taxa de pobreza ao longo do tempo
Beneficiários alvo com base no nível de pobreza
Resultados do segmento por serviços prestados

 
Qual é o PPI?
O PPI é composto por 10 perguntas e respostas, cada resposta possui uma pontuação que pode ser
somada a uma pontuação total. Essa pontuação pode ser consultada em uma tabela para mostrar a
probabilidade de pobreza das famílias. As pontuações para grupos inteiros podem ser calculadas e
pesquisadas para entender a taxa de pobreza do grupo.
 
Como funciona o PPI?
O PPI é uma ferramenta confiável e precisa para medir a pobreza porque tem uma base esta�s�ca
sólida. Os PPIs foram produzidos para muitos países diferentes, com referência à úl�ma pesquisa
domiciliar nacional de cada país.
 
Fonte : PPIs para diferentes países e orientações sobre o uso estão disponíveis em
www.progressoutofpoverty.org
 

 

 
Principais recursos…

Crianças e fortalecimento econômico
 

Relatório do Simpósio STRIVE (2015) : Mantendo Crianças e Famílias Juntas com o
Fortalecimento Econômico , 6 de março de 2015.
Rutherford, D., Carmichael, J. e Christopherson , K. (2015) Magnify Your Project's Impact:
How to Incorporate Child-Level M&A in Economic Development . STRIVE e FHI360
Chaffin, J & A Kalyanpur (2014) O que sabemos sobre o fortalecimento econômico para a
reintegração familiar de crianças separadas ?, Rede de Proteção à Criança em Crise (CPC) e
Comissão de Mulheres Refugiadas
CPC Livelihoods and Economic Strengthening Task Force (2013) Crianças e Programas de
Fortalecimento Econômico: Maximizando Bene�cios e Minimizando Danos , Rede de
Proteção à Criança em Crise (CPC), FHI360 e Comissão de Mulheres Refugiadas
CPC Livelihoods and Economic Strengthening Task Force (2011) Os impactos dos programas
de fortalecimento econômico nas crianças: uma revisão das evidências. Escola Mailman de
Saúde Pública e Comissão de Refugiados da Mulher da Universidade de Columbia

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.progressoutofpoverty.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.progressoutofpoverty.org
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5g. Fortalecimento familiar
 

Olhada rápida…
O que você encontrará na seção 5g . Fortalecimento da Família

 
Obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e resultados sugeridos
A visão das crianças ... Indicadores para o fortalecimento da família
Como ... Use o gráfico de bolso de tomada de decisão para entender quem toma decisões
que afetam a criança
Exemplo… Usando estudos de caso para comparar abordagens de fortalecimento familiar
História de mudança ... Aprendendo a apreciar a programação baseada em direitos por meio
do uso de estudos de caso
Exemplo ... Usando o Índice de Status da Criança para medir o bem-estar de crianças
conectadas à rua e seu progresso desde a rua até a reintegração à família: a experiência de
Retrak
Exemplo ... Guia de acompanhamento de discussão para falar com a criança ou jovem e a
família

 
 
Para muitas organizações que apóiam crianças e jovens, o obje�vo é reunificar as crianças com suas famílias. Isso não quer
dizer que todos os filhos desejam ou devam voltar para os pais; no entanto, a reunificação com os membros da família
costuma ser a primeira escolha.

O trabalho com a família deve ocorrer antes, durante e depois da reunificação. Se for determinado por todos os envolvidos
que a criança pode voltar para casa, as organizações podem fornecer apoio aos membros da família para garan�r que eles
sejam capazes de fornecer um ambiente de carinho para seu filho . Acompanhamento visitando a criança e a família
alguns meses após seu retorno é visto como fundamental para avaliar como as coisas estão indo e permi�r que as crianças
relatem se �verem preocupações[55] .

Abaixo estão os possíveis obje�vos, a�vidades, produtos e resultados que se enquadram na área de fortalecimento
familiar . Esta não é uma lista exaus�va, mas pretende ser um ponto de par�da para orientar o planejamento futuro.

Obje�vos

Mudanças nos conhecimentos, a�tudes e comportamentos dos pais ou responsáveis   para melhor apoiar, cuidar e
manter a criança segura;
Melhorias no relacionamento da criança com os pais e familiares;

A�vidades

Traçado de família;
Avaliações familiares;
Mediação com famílias;
Fornecimento de informações aos pais;
Apoiar os pais e responsáveis   através da oferta de apoio individual;
Organizar grupos de apoio e encontros com outros pais afetados;
Oferecer informações sobre como os pais podem trabalhar em parceria com outras pessoas envolvidas na
proteção da criança.    

Indicadores de saída

# de casos de rastreamento de família realizados;
# de reuniões / sessões / e �po de apoio prestado às famílias ;
Número de fóruns onde a organização compar�lhou o aprendizado sobre como trabalhar com pais, responsáveis   e
famílias

Veja mais no Anexo G

Indicadores de resultado

Crianças e jovens têm relacionamentos posi�vos com seus pais / responsáveis
Crianças e jovens se sentem confortáveis   e aceitos em suas famílias e comunidades
Os pais e responsáveis   são mais capazes de apoiar, cuidar e proteger seus filhos

Veja mais no Anexo G
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Opiniões das crianças ...

Indicadores para fortalecimento familiar
 

Esses indicadores foram sugeridos por crianças e jovens e relatados por Organizações Parceiras
durante as consultas de 2013 . ( # = posição classificada de 1 a 10, sendo uma a mais importante ) .
 
Uma família de apoio e carinho que protege e ama a criança

Cuidar e cuidar da família (# 2) - ' Cuidar e apoiar a família que manda os filhos para a escola
preenchem todas as coisas necessárias para a criança e provêem suas necessidades básicas
na hora certa. Sem cuidar e apoiar a família, uma criança não poderia morar em sua casa.
Cuidar e apoiar a família protege a criança e a mantém segura para que ela não fique na rua.
' ( Retrak , E�ópia)
Não negligenciada ou abandonada (# 9) - ' Uma criança que é negligenciada e discriminada
por sua família não terá autoconfiança e sempre terá vergonha de si mesma. Discriminar
entre irmãos magoa os sen�mentos e entristece a criança. Uma criança que mora em sua
casa não deve ser discriminada e negligenciada por nenhum mo�vo . ' ( Retrak , E�ópia)
Quando uma criança recebe amor e é valorizada pela família e pela comunidade (# 5)
(Shalom Center, Tanzânia)
Família (# 1) - ( TjeterVizion , Albânia) e (# 3) - ' É importante ter alguém em quem você possa
confiar, que irá apoiá-lo em tudo, que não o julgaria, e você sempre terá para onde ir de volta
a.' ( A�na , Sérvia)
Amor (# 4) ( TjeterVizion , Albânia)

 
 
A criança tendo um bom relacionamento com a família

Tem bom relacionamento com a família e a comunidade (# 2) - ' Um bom relacionamento
com sua família e outras pessoas ao seu redor é importante porque você terá uma boa rede
de apoio. Isso nos ajuda a nos encaixar na comunidade, ser estáveis   e ter uma a�tude
posi�va. ' ( Retrak , Uganda)
Bom relacionamento com pessoas conhecidas e amigos (# 6) - ' Isso é muito importante,
mas se você não tem uma família, os amigos também são muito importantes. É muito
importante ter familiares, mesmo que sejam poucos, porque eles o apoiarão em todas as
dificuldades. Quando a família e os amigos dão apoio, eles podem ser de grande ajuda para
a criança e suas necessidades. Caso contrário, procurarão ajuda em outro lugar. Sem família,
a vida não tem sen�do. ' (Diferentes e iguais, Albânia)

 
 

 
Como...

U SE, o gráfico de bolso de tomada de decisão a entender que toma decisões que afetam a criança
 
O que é isso? É uma ferramenta que explora os processos de tomada de decisão na família - quem
atualmente par�cipa e influencia esse processo?
 
Como mede a mudança? A revisão da ferramenta ao longo do tempo pode mostrar como as crianças
estão tendo mais influência na tomada de decisões.
 
É bom porque ... pode ser feito em grupo ou pode ser adaptado para ser usado com crianças
individualmente.
 
Passos: o exercício é explicado às crianças como uma forma de explorar quem tem voz nas decisões
que afetam suas vidas. O brainstorming começa quando as crianças são solicitadas a pensar e
chamar a atenção para todas as diferentes áreas de tomada de decisão que acontecem em suas
vidas. Eles são capturados e anotados em cartões separados. O mesmo é feito para listar as
diferentes pessoas que podem tomar as decisões. Todos os cartões estão dispostos em papel
flipchart com todas as diferentes áreas de decisão na parte superior e todas as diferentes pessoas
envolvidas na lateral. As crianças são então solicitadas a escolher um adesivo ou cor vermelha para
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representar 'não diga', amarelo para 'alguns dizem' e verde para 'muito dizer'. Adesivos ou cores são
então colocados nas caixas relevantes para representar a tomada de decisão.
 
Exemplo:

Decisões e
pessoas envolvidas

Quando jogamos Se ficarmos na escola Que �po de trabalho
fazemos

Quando nos casamos

Criança     
Pai     
Mãe     
Avós     
Anciãos religiosos     
Professor     
Irmão mais velho     

 
Fonte: Extraído de O'Kane, C. (2011) Kit de ferramentas para criar uma mudança radical no
monitoramento e avaliação da par�cipação das crianças .
 

Exemplo…
Usando o Índice de Status da Criança para medir o bem-estar de crianças conectadas à rua e seu

progresso desde a rua até a reintegração à família: a experiência de Retrak
 
Antecedentes: Retrak ajuda crianças conectadas à rua a fazer a transição de volta a viver em casa com
famílias em Uganda, E�ópia, Tanzânia e Quênia. Para entender a jornada, Retrak estabeleceu um
sistema para monitorar as mudanças nas vidas das crianças com quem trabalham. Para fazer isso, eles
usaram o Child Status Index (CSI) desenvolvido por Measure Evalua�on.
 
Obje�vo: rastrear o progresso da criança ao longo da jornada Retrak à medida que ela passa da rua
para a casa da família.
 
Método: o instrumento consiste em um sistema de indicadores para avaliar o bem-estar de cada
criança. O instrumento é baseado em seis domínios principais:

Comida e nutrição
Abrigo e cuidado
Proteção
Saúde
Psicossocial
Educação e habilidades.

 
Existem 12 obje�vos mensuráveis   descritos por perguntas feitas à criança ou, em alguns casos, ao
cuidador.
 
Quando combinado com as observações, isso fornece uma orientação de classificação para o bem-estar
da criança, pois cada meta é avaliada como boa, razoável, ruim ou muito ruim.
 
As avaliações CSI foram conduzidas com coortes de crianças nas ruas que acessam os centros de
acolhimento (linha de base), no ponto de reintegração com suas famílias (colocação) e novamente em
intervalos de aproximadamente seis meses a um ano (acompanhamento).
 
Processo:
As avaliações foram realizadas por assistentes sociais treinados para usar a ferramenta CSI. As
avaliações faziam parte de ferramentas mais amplas de gerenciamento de casos, que são concluídas
como parte de uma sessão de aconselhamento individual ou durante reuniões ou telefonemas com
crianças em ambientes familiares.
 
Os dados de linha de base foram coletados quando as crianças entraram no programa Retrak ou
começaram a par�cipar de forma consistente. Os dados foram coletados novamente quando eles foram
colocados sob os cuidados da família e novamente no acompanhamento (que variou de seis meses a
um ano após a colocação).

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://resourcecentre.savethechildren.se/library/toolkit-creating-step-change-monitoring-and-evaluating-childrens-participation
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Conclusão:
A ferramenta tem sido extremamente ú�l, pois fornece informações detalhadas sobre o bem-estar
mul�dimensional no nível de cada criança e pode acompanhar o progresso no bem-estar de uma
criança enquanto ela caminha da rua de volta para a casa de sua família e durante o acompanhamento
-acima.
 
Fonte: Corcoran, S & J Wakia (2013) Evalua�ng Outcomes: Retrak's use of the Child Status Index para
medir o bem-estar de crianças conectadas à rua , Manchester, Retrak
 

 

 
Exemplo…

Usando estudos de caso para comparar abordagens de fortalecimento familiar
 
fundo
Como parte do Projeto de Aprendizagem RISE sobre M&A de reintegração, um parceiro em Uganda ,
TPO, usou estudos de caso para realizar uma avaliação simultânea e compara�va de dois projetos de
apoio à família dentro de seu programa de reintegração - um envolveu a alocação de apoio
financeiro para pessoas de baixa renda agregados familiares e o outro centrou-se na construção de
relações familiares posi�vas através do reforço das competências parentais.
 
Método
Depois de desenvolver perguntas da entrevista e formação do pessoal sobre a abordagem, cinco
famílias foram selecionados aleatoriamente em cada projeto e a equipe de entrevistas com
conduzido reintegrat ing crianças, cuidadores e outras crianças dentro das famílias. Informações
adicionais estão reunidos embora discussão em grupo com membros da família e por meio de
observações dos famil ies interações e emoções durante mensais visitas domiciliares. Os dados
coletados foram analisados   qualita�vamente, em busca de temas e padrões, e triangulados com
outros dados de monitoramento.
 
Resultados
O uso desta ferramenta qualita�va forneceu dados aprofundados sobre os resultados de ambos os
projetos, especialmente em termos de mudanças comportamentais posi�vas nas crianças e nas suas
famílias. No geral, as conclusões dos estudos de caso dos dois projetos revelaram que o
fortalecimento das habilidades dos pais e a criação de ambientes familiares foi um fator contribuinte
mais significa�vo para a manutenção da reintegração das crianças do que apenas o apoio financeiro.
 
Há planos para integrar este método para o p trabalho mais amplo do artner. No futuro, os casos
serão estudados ao longo da vida do projeto. Isso ajudará a avaliar melhor como as intervenções
estão contribuindo para o bem-estar dos beneficiários. Esta abordagem também fornece dados
descri�vos importantes para a equipe da organização �rar lições e prá�cas promissoras, que podem
ser adaptadas em bene�cio de outros beneficiários envolvidos em projetos semelhantes.
 
Desafios
Existem limitações com este método, uma vez que os estudos de caso permitem a observação em
profundidade de uma pequena amostra de beneficiários. Como tal, os resultados experimentados
pelos beneficiários selecionados (posi�vos e nega�vos) não devem ser generalizados sem o apoio de
dados de ferramentas complementares de M&A. Este método também exige muito tempo.
 
Observações Chave
“A ferramenta influenciou a forma como monitoramos as intervenções de reintegração. Isso ocorre
porque, inicialmente, costumávamos nos concentrar principalmente nos dados quan�ta�vos, como
rastrear o número de crianças iden�ficadas para reintegração, aquelas reintegradas com sucesso e
aquelas que foram man�das em suas famílias após a reintegração. No entanto, a ferramenta nos
apresentou a perspec�va de monitoramento qualita�vo, que é muito vital para qualquer processo de
monitoramento para reintegração ... A ferramenta [também] mostrou a importância de acompanhar
de perto as crianças reintegradas, mais especialmente compreender seus sen�mentos e a�tudes em
relação às suas famílias. ”

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.retrak.org/content/uploads/2015/05/Retrak-Research-Evaluating-Outcomes-May-13-FULL-Report.pdf


9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 73/102

 
Fonte : da TPO contribuição para a revisão final do RISE Learning Network ‘s projeto de
aprendizagem em M & E de reintegração de 2018
 

 

 
História de mudança ...

Aprender a apreciar a programação correta baseada em S por meio do uso de estudos de
caso

 
Eu sou o gerente de M&A de uma organização que apóia crianças vulneráveis   em Uganda. Em
seguida, li a nota conceitual para o Projeto de Aprendizagem RISE sobre M&A de reintegração, que
achei muito impressionante e decidi me inscrever.
 
Anteriormente, minha ênfase era medir os resultados, uma vez que as intervenções são conduzidas,
sem prestar atenção à maneira como as crianças par�cipam nas diferentes fases do ciclo de vida de
um projeto. No entanto, o RISE me ajudou a perceber que as crianças, em virtude de seus direitos,
podem e devem ser envolvidas em todas as fases do processo de reintegração, no planejamento,
implementação, monitoramento e avaliação.
 
Tirando lições do que havíamos aprendido, optamos por testar a ferramenta de estudo de caso como
uma forma de documentar e iden�ficar as melhores prá�cas em nossa abordagem de reintegração.
Isso foi depois de compar�lhar experiências com colegas da RISE de outras organizações que têm
experiência no uso de estudos de caso. Durante o compar�lhamento de experiências, percebi que é
fácil usar esta ferramenta. Mas o mais importante é que a ferramenta exige que você planeje bem
antes de sua implementação. Isso ocorre porque é necessário documentar o progresso em intervalos
diferentes. Durante as discussões, as equipes de outras organizações compar�lharam comigo
ferramentas e estratégias simples, que modifiquei para se adequar à nossa intervenção no projeto.
Em seguida, fizemos uma amostra de dois de nossos projetos de reintegração, onde realizamos os
estudos de caso. Para isso, iden�ficamos os domicílios onde colocamos as crianças e os
acompanhamos, através do processo de estudo de caso, até o final.
 
Uma das coisas que mais gostei sobre a ferramenta de estudo de caso é que ela oferece uma história
mais detalhada das mudanças dos beneficiários. Você também é capaz de capturar a situação
anterior, a jornada de mudança e a própria mudança . Também cria um senso de propriedade.
Lembro-me que durante o exercício de validação de uma das histórias, a beneficiária ficou muito
animada para ver o quão longe ela havia chegado com sua família e o quanto ela havia contribuído
para o bem-estar da família. Ela sempre se referia ao vínculo que havia criado com os filhos por
respeitar seus direitos, como o direito à saúde, educação, vida familiar, brincar e de ser protegida de
abusos e danos.
 
Por isso, em meu processo de monitoramento, procuro muito observar como os direitos dessas
crianças estão sendo observados, pois são fundamentais para o bem-estar das crianças.
Conseqüentemente, reorientei meus colegas para a programação e o monitoramento corretos com
base em s para aumentar o crescimento, o desenvolvimento e o prazer das crianças em todos os
nossos locais. Essa mudança é muito significa�va para mim porque destaca o aspecto saliente do
bem-estar das crianças: os direitos das crianças. Ao implementar intervenções relacionadas à
criança, como a reintegração, é vital reconhecer e monitorar como os direitos das crianças estão
sendo observados.
 
Fonte : Editado de uma história coletada como parte da avaliação final da RISE Learning Network ,
2018
 

 

 
Exemplo ...

F guia Realize as-up discussão para falar com a criança ou jovem e da família[56]
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Questões gerais
Como vão as coisas?
O que está acontecendo com você desde a úl�ma vez que te vi?
 
Casa
Você está feliz aqui?
Como está o seu relacionamento com seus pais / responsáveis?
Você se sente cuidado e apoiado?
Você se sente seguro morando aqui?
Você sente que foi aceito e bem-vindo de volta à família?
Você também sente que é ouvido?
Você é capaz de tomar decisões sobre o que faz no seu tempo livre?
 
Escola
Você está atualmente na escola? Se não porque não
Em que série você está?
Existem problemas na escola?
Como você está indo na escola?
Você tem amigos na escola?
Você se sente aceito e bem-vindo?
Como estão seus professores?
Como sua família se sente por você estar na escola?
A sua família pode arcar com quaisquer custos financeiros associados à escola?
 
Trabalhos
Você está trabalhando atualmente ? Se não, por que você não está trabalhando? (por exemplo, na
escola, não consegue encontrar um emprego, etc. ) Se sim, o que você faz?
Há quanto tempo você trabalha neste emprego?
Onde você trabalha? (por exemplo, de casa, nos campos, em um escritório, etc. )
Quantas horas por dia você trabalha ? Quantos dias por semana?
Você trabalha o ano todo?
Você já se machucou ou ficou doente por causa do trabalho que está fazendo?
Você experimentou algum es�gma / discriminação durante o seu trabalho?
Como você avaliaria suas condições de trabalho? (ruim, ok, bom, excelente)
O que você gosta no seu trabalho ? O que você não gosta?
Quanto você ganha por semana / mês fazendo esse trabalho?
A renda que você ganha é suficiente para sustentar você e sua família?
Como sua renda se compara à de seus pares?
Quem ou o que ajudou você a conseguir esse emprego? Por exemplo, um membro da família ou
amigo o ajudou?
O treinamento / apoio que você recebeu o ajudou a conseguir esse / a fazer esse trabalho? Se sim,
como?
Como você se sente em relação ao seu futuro? Você acha que será capaz de melhorar sua situação
econômica atual?
 
 
 
Renda familiar
Se a sua família recebeu apoio para meios de subsistência, isso fez uma diferença posi�va nas
finanças da casa?
Você acha que pessoalmente se beneficiou desse apoio?
 
Saúde
Como você está se sen�ndo em relação à saúde?
Existem problemas?
Verifique o relatório de saúde e acompanhe quaisquer problemas de saúde de longo prazo
 
Comunidade
O que você faz no seu tempo livre?
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Você é membro de algum grupo ou par�cipa de alguma a�vidade da comunidade? Como grupos de
poupança, grupos espor�vos, etc ,
Você tem amigos na comunidade?
Você se sente aceito e parte da comunidade?
Você já sen�u que foi alvo de fofoca ou provocação?
Você já sen�u que foi excluído de quaisquer eventos ou a�vidades sociais por algum mo�vo?
 
Perguntas para pais e responsáveis
Como vão as coisas?
Como você está lidando com X de volta?
Houve algum problema par�cular?
Como X está se adaptando, você acha?
Ele / ela ou alguém da sua família experimentou alguma discriminação ou fofoca da comunidade?
Se sim, você confrontou a pessoa e a desafiou?
X fez novos amigos?
O que X faz em seu tempo livre?
X frequenta a escola regularmente? Se não, porque não?
Podemos falar sobre a renda familiar? (use o pote de grãos)
Você notou uma melhora na renda familiar desde XXX? Se sim, em quanto?
Se não, porque não?
Se houvesse uma emergência médica, como você cobriria os custos?
Você sabe onde obter ajuda com XX?
Podemos ajudar em alguma coisa?
 
Observação
Comente sobre a relação que você observa entre a criança e o cuidador. O cuidador parece carinhoso
e gen�l, o tom de voz em relação à criança é posi�vo e encorajador?
Comente sobre o ambiente domés�co e sua adequação para manter as crianças seguras e protegidas
.
 
Resuma as principais conclusões da sua visita.
 
Existe algum mo�vo para preocupação? Se sim, registre-os aqui.
 
Indique qual ação é necessária com base na (s) causa (s) e quem e quando essa ação será
implementada.
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5h. C sensibilização ommunity
 

Olhar rápido ...
O que você encontrará na seção 5h . C sensibilização ommunity

 
Obje�vos, a�vidades, indicadores de produção e resultados sugeridos
Visão das crianças… Indicadores de sensibilização da comunidade
Como ... Usar o mapeamento de riscos e recursos para entender o suporte e os recursos da
comunidade
Exemplo… Desenvolvimento e uso de uma pesquisa no contexto de jovens mães afetadas
pela guerra na Libéria, Serra Leoa e Norte de Uganda
Como ... Use diários para compreender as experiências da criança durante os primeiros
meses em casa
Exemplo ... Roda de Par�cipação

 
 

Garan�r que as crianças e suas famílias se sintam aceitas e tenham um senso de pertencimento em suas comunidades é a
chave para o sucesso da reintegração das crianças. Pode ser necessário trabalhar com as comunidades locais para
melhorar a compreensão das experiências das crianças, abordar normas sociais prejudiciais e áreas potenciais de es�gma.
As comunidades locais são uma fonte potencial de apoio para a reintegração de crianças[57] .

Abaixo estão os possíveis obje�vos, a�vidades, produtos e resultados que se enquadram na área de sensibilização da
comunidade. Esta não é uma lista exaus�va, mas pretende ser um ponto de par�da para orientar o planejamento futuro.

Obje�vos

Mudança no conhecimento, a�tudes e comportamentos dos membros adultos da comunidade em relação ao
retorno das crianças;
Aumento do apoio dos detentores de cargos de poder aos jovens vulneráveis;
Mudança no conhecimento, a�tudes e comportamentos de outras crianças da comunidade em relação às crianças
que retornam;
Aumento de espaços seguros e estruturas de proteção da comunidade onde as crianças que retornam podem
receber apoio;
Melhoria na inclusão de sistemas e estruturas na comunidade que acolhem as crianças que retornam.

A�vidades

Organizar sessões de sensibilização através de drama�zações, drama�zações, pinturas de rua, teatro e outros
meios;
Reunir a comunidade em reuniões para permi�r-lhes explorar o que acham que são os desafios para os jovens que
voltam para casa e iden�ficar o que poderia ser feito pela comunidade para apoiá-los;
Treinamento de líderes comunitários e membros de estruturas informais de proteção à criança sobre os direitos
da criança
Oferecer incen�vos a escolas e outras ins�tuições para encorajar a aceitação e o apoio dos jovens.

Indicadores de saída

# e descrição das a�vidades de sensibilização realizadas, incluindo detalhes do grupo alvo / números envolvidos /
�po de evento / data (por exemplo, reunião da comunidade, treinamento, teatro de rua, etc. )
# de líderes comunitários e membros de estruturas informais de proteção à criança treinados em direitos da
criança, incluindo no combate ao es�gma e discriminação
# de fóruns onde a organização compar�lhou aprendizado sobre sensibilização da comunidade

Veja mais no Anexo H

Indicadores de resultado

Os membros da comunidade não temem, julgam ou discriminam crianças e jovens reintegrados
Crianças e jovens são incluídos, aceitos e respeitados pela comunidade
C COMUNITÁRIAS membros respeita e protege retornando crianças e jovens

Veja mais no Anexo H
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Visão infan�l ...

Indicadores de sensibilização da comunidade
 

Esses indicadores foram sugeridos por crianças e jovens e relatados por Organizações Parceiras durante
as consultas de 2013 ( # = posição classificada de 1-10, sendo um o mais importante )
 
Conscien�zar, valorizar, liderar e proteger as comunidades

Quando os pais e a comunidade estão cientes e têm o conhecimento da importância da
reintegração de uma criança (# 1) - (Shalom Center, Tanzânia)
Quando a comunidade está ciente dos direitos da criança e os protege (# 4) - (Shalom Center,
Tanzânia)
Boa liderança e segurança dentro das famílias e da comunidade em geral (# 6) - ' Isso garante
à criança que a comunidade está pronta para assumir a responsabilidade de criá-la e protegê-
la.' (Shalom Center, Tanzânia) 
O temor de Deus e os bons costumes na comunidade (# 9) - ' Isso eleva os padrões dos bons
valores na comunidade.' (Shalom Center, Tanzânia)

 
Ser respeitado, construir relacionamentos e fazer coisas que ajudam na aceitação

Ser capaz de se associar com outras pessoas na comunidade (# 6) - ' Você ganha novos e mais
amigos, algumas pessoas podem ajudá-lo no que você precisa saber e ajudá-lo a ter um melhor
desempenho, ninguém ajuda alguém que não seja social, você precisa ter a ajuda das pessoas
certas, entender as pessoas que realmente importam em sua vida, construir parcerias para
alcançar obje�vos melhores e mais na vida, alcançar mais e maiores alturas e ainda ganhar
mais conhecimento . '(UYDEL, Uganda)
Respeitado pelas pessoas na comunidade (# 7) - ' Todos precisam ser respeitados na
comunidade e respeitar as outras pessoas também, quando você se respeita, as pessoas
passam a amá-lo e isso impede você de se comportar mal perto das outras pessoas, isso ajuda
você adotar bons comportamentos e se encaixar muito bem na sociedade, amigos . ' (UYDEL,
Uganda)
Vá junto com a comunidade (# 7) - ' Fazer coisas boas para nossa comunidade, como ajudar os
idosos em nossa comunidade, recompensa-nos com respeito e amor de nossa comunidade.
Concordar com os requisitos da nossa comunidade e evitar coisas que a comunidade rejeita.
Fazer isso nos ajuda a ser aceitos e a nos tornarmos modelo para outras crianças . ' ( Retrak ,
E�ópia)

 
 

 
Como...

U se o risco e mapeamento de recursos para compreender apoio e recursos na comunidade
 
O que é isso? Uma ferramenta que permite às crianças desenharem o seu entorno imediato e as
áreas que visitam com frequência para iden�ficar os lugares e coisas que lhes fornecem proteção e
apoio ; e os lugares e áreas que eles temem.
 
Como mede a mudança? Se usado em uma base individual pode medir mudanças s no apoio e
sensibilidade da comunidade. A ferramenta pode ser usada quando uma criança está se preparando
para ou acaba de voltar para casa para iden�ficar apoio e, em seguida, usado novamente um período
mais tarde para ver se o suporte e os recursos têm aumentado ao longo do tempo.
 
É bom porque ... O desenho pode permi�r que crianças e jovens passem mais tempo pensando em
recursos e riscos. O exercício pode ter um impacto posi�vo , permi�ndo que a criança veja todo o
apoio que está disponível para ela.
 
Passos: As crianças são solicitadas a desenhar sua comunidade ou área que lhes seja familiar. A
criança é , então, pediu para desenhar sobre a ir mapear as pessoas ou lugares que eles iriam para se
precisavam de ajuda ou proteção . A criança também é solicitada a marcar no mapa qualquer pessoa
ou lugar de que tenha medo ou lugares onde possa ser provocada ou abusada. O facilitador, então,
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faz perguntas para obter mais informações, como ' por que é seguro aqui? ' e ' o que há de arriscado
nesta rua? ' etc .
 

 

 

 
Exemplo ...

Desenvolvimento e uso de uma pesquisa no contexto de jovens mães afetadas pela guerra na Libéria, Serra Leoa e
Norte de Uganda

 
Obje�vo: Uma breve pesquisa demográfica de todos os par�cipantes foi implementada no segundo ano de um projeto
de pesquisa-ação par�cipa�va (PAR). Durante o úl�mo ano, a equipe avaliou sistema�camente o PAR por meio de
etnografia de campo e aplicando uma pesquisa aos par�cipantes.
 
Processo: A pesquisa foi desenvolvida em parceria com as jovens mães, funcionários da agência e acadêmicos. No
segundo e terceiro ano do projeto, os par�cipantes compilaram listas de indicadores importantes de uma reintegração
bem-sucedida. Essas listas foram construídas durante workshops de análise de dados, muitas vezes conduzidos por
parceiros acadêmicos do país, e em grupos de mães jovens nos locais de campo. Parceiros acadêmicos e de agências
também usaram informações das mães jovens para gerar indicadores-chave adicionais de reintegração social. Esses
indicadores foram compilados e, em seguida, classificados de acordo com a frequência com que o indicador apareceu
nas listas desenvolvidas pelas jovens mães e parceiros acadêmicos e de agências.
 
No total, 47 itens - representando 20 categorias - foram catalogados, ficando o mais próximo possível das palavras dos
próprios par�cipantes. Esses itens foram então apresentados aos par�cipantes para testar a validade de face e a
importância da classificação. Este processo foi conduzido na Libéria, Serra Leoa e Norte de Uganda para garan�r que os
indicadores selecionados fossem coerentes entre os países e para fazer ajustes na redação de acordo com os
entendimentos culturais. Com base na classificação dos indicadores e questões dentro de cada categoria, foi
desenvolvida uma pesquisa piloto . Este compris ed 19 indicadores com espaço para dar informação narra�va, além de
responder a cada pergunta em uma escala de três pontos (sim, às vezes, não). Este piloto foi testado em pelo menos
dois locais de campo em cada país.
 
Usando os resultados do piloto, uma pesquisa final foi criado com 20 perguntas e pelo menos um específico qualita�va '
sonda ' por pergunta. O processo de pesquisa foi facilitado por acadêmicos do país. O contato próximo com os
organizadores e um guia de pesquisa narra�vo garan�ram que o processo de pesquisa fosse semelhante em cada país.
Os pesquisadores visitaram cada local de campo e pesquisaram cada par�cipante em par�cular em sua comunidade de
origem. Os dados foram inseridos localmente, limpos e analisados usando métodos epidemiológicos.
 
As perguntas da pesquisa incluíram:

O envolvimento no projeto fez com que eu e meus filhos fossem mais queridos ou amados pela minha família. (
Sim / Às vezes / Não )
Os membros da comunidade pensam pior de mim agora do que antes de eu entrar no projeto. ( Sim / Às vezes /
Não )
Muitas meninas em Serra Leoa / Libéria / Uganda têm parceiros sexuais para ganhar dinheiro. Isso é verdade
para as meninas do projeto PAR? ( Sim / Às vezes / Não )
Você acha que isso acontece mais ou menos do que antes do início do projeto?
Sinto-me mais apoiado e respeitado pelos membros da comunidade agora do que antes do projeto. ( Sim / Às
vezes / Não )
Se você não se sente mais apoiado ou respeitado, por que acha isso?

 
Fonte : McKay, S., A. Veale, M. Worthen e M. Wessells (2010) C ommunity-Based Reintegra�on of War-Affected Young
Mothers: Par�cipatory Ac�on Research (PAR) na Libéria, Serra Leoa e Norte de Uganda
 

 

 
Como...

Use diários para compreender as experiências da criança durante os primeiros meses em
casa

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.uwyo.edu/girlmotherspar/_files/pubs-final-report.pdf
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O que é isso? Os diários podem ser usados   para manter um registro de coisas básicas do dia a dia,
como o que é consumido ou gasto durante um período de tempo. Os diários também podem ser
usados   para monitorar experiências de discriminação ou abuso.
 
Como mede a mudança? Solicita-se às crianças e jovens que mantenham diários de todas as vezes que
se sen�rem discriminados, es�gma�zados ou abusados. A cada poucos meses, durante as visitas de
acompanhamento, as crianças compar�lham suas experiências de discriminação e es�gma e
classificam-nas em uma escala de um a cinco. Os diários são agregados para dar uma indicação de
mudança social.
 
É bom porque ... Mantém registro das incidências e não depende de recall. Os diários também
permitem que crianças e jovens capturem outros eventos importantes em suas vidas e lhes dá a
oportunidade de compar�lhar isso com seu responsável pelo caso durante o acompanhamento.
 
Passos: Crianças e jovens recebem diários e canetas quando voltam para casa e são solicitados a
registrar certas informações sobre discriminação.
 
Fonte : Um método semelhante mencionado em White, S. e Pe�t, J. (2004) 'Métodos Par�cipa�vos e
Medição de Bem-estar', Aprendizagem e Ação Par�cipa�va 50: 88-96
 

 

 
Exemplo…

Roda de Par�cipação
 
O IRC em Ruanda desenvolveu uma Roda de Par�cipação que é usada pelos funcionários como uma
ferramenta de autoavaliação e para monitorar os níveis de parceria e autossuficiência no programa .
Staff avaliar se o processo de reintegração é : excelente - c omunidade e família conseguiu , g ood - j
onto ly gerido pela comunidade, família e agência, ou p oor - dirigido unicamente pela agência. Isso é
em relação a quatro áreas:

Avaliação familiar
Plano de ação
Implementação
Acompanhamento e fechamento

 
Por meio desse processo de avaliação regular, a agência é capaz de julgar se está cumprindo bem um
de seus princípios de reintegração: “As famílias e as comunidades são os primeiros órgãos
responsáveis   pelo bem-estar das crianças reunificadas e devem ser apoiadas, e não subs�tuídas, por
organizações não governamentais . ”
 
Fonte : DeLay, B. (2003 ) Reunificação familiar, cuidados alterna�vos e reintegração comunitária de
crianças separadas no pós-conflito em Ruanda . Ruanda: IRC Rwanda.
 

 
1

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/2/2011/11/Family-reunification-alternative-care-and-community-reintegration-of-separated-children-Rwanda-IRC-2003.pdf
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Seção C: Indicadores de resultado
As tabelas a seguir contêm exemplos de indicadores de resultados de acordo com as diferentes áreas do programa de
reintegração que foram explicadas nas seções anteriores. Essas tabelas têm o obje�vo de ajudar as agências a pensar nas
áreas de seus programas que gostariam de monitorar e como os resultados dessas áreas podem ser apresentados.

Algumas ferramentas são sugeridas para diferentes indicadores. Mais explicações sobre algumas ferramentas podem ser
encontradas na seção B.

 

 

1
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Anexo A : necessidades básicas, abrigo e resultados de
proteção
(CYP = crianças e jovens assis�dos, P&C = pais e encarregados de educação, indicadores que estão vermelhos estão ligados aos
elementos transversais iden�ficados na secção 2.)

Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Necessidades
básicas

O CYP informa
que as
necessidades
básicas são
atendidas
enquanto está
no abrigo

Fornecimento de
alojamento e
cuidados de
emergência
Fornecendo
assistência
material básica
 

# e% de CYP que
relataram estar
'sa�sfeitos' ou 'muito
sa�sfeitos ' com o
abrigo e alimentos e
recebidos durante o
tempo que passaram
no abrigo

Saindo
 
 
 

CYP
 
 
 

Avaliação
 
 
 
 

Segurança CYP se sen�rá
seguro durante
sua estada no
abrigo

Fornecimento de
alojamento e
cuidados de
emergência
Fornecendo
assistência
material básica
 

# e% de CYP que
acreditam estar
seguros no abrigo
 
Descrição de maneiras
pelas quais as crianças
se sentem seguras
 
Descrição de maneiras
pelas quais as crianças
não se sentem seguras
 

One-off CYP
 
 
 
 

Entrevistas
 
 
Discussão de
grupo focal
com
exercícios
par�cipa�vos
 

Envolvido na
tomada de
decisão

CYP são capazes
de tomar
decisões e
exercer controle
e escolha
durante seu
tempo no abrigo

Fornecendo
habilidades para
a vida

Descrição de como as
crianças estão
envolvidas na tomada
de decisões durante
seu tempo no abrigo
 
# e% de CYP que
relatam que se sentem
parte do centro
 
Descrições de como as
crianças se sentem
envolvidas e incluídas
 
# e% de CYP que
relatam que estão
envolvidos na gestão e
nas decisões mais
amplas em torno do
abrigo
 
# e% de CYP que
sabem como fazer uma
reclamação sobre o
abrigo ou equipe que
trabalha nele

Uma vez e
ao sair
 
 
Uma vez e
ao sair
 
One-off
 
 
One-off
 
 
 
 
 
One-off

Profissionais
 
 
 
CYP
 
 
CYP
 
 
CYP
 
 
 
 
 
CYP

Relatórios do
programa
 
 
Entrevistas
 
 
Discussão do
grupo focal /
avaliação H
Avaliação
Entrevistas /
Quadro de
bolso para
tomada de
decisão
 
 
Entrevista
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Romper laços e
melhorar o
comportamento

CYP entende o
que uma relação
saudável e um
trabalho seguro
envolvem
 
CYP melhorar
comportamentos
que os ajudarão
a se reintegrar

Trabalhar com a
criança para
entender sua
situação e
quebrar
quaisquer laços /
padrões
nega�vos
 
Trabalhar com a
criança para
melhorar os
maus
comportamentos
e desenvolver
ro�nas
adequadas

# e% de CYP que
entendem o que uma
relação saudável e um
trabalho seguro
envolvem
 
# e% de CYP que
demonstram
comportamentos
melhorados
 
# e% de CYP que
relatam melhorias nos
comportamentos
 

Pós-
intervenção
 
 
 
E saindo
 
 
E saindo
 
 

CYP
 
 
 
Profissional
 
 
CYP
 
 
 

Ques�onário
 
 
 
Entrevista de
saída
 
 
Entrevista de
saída
 

Preparando e
ajudando na
reintegração

CYP está
preparado para
sair do centro

Preparando
crianças e jovens
para a
reintegração

 

# e% de CYP que se
sentem prontos para
seguir em frente com
seu futuro
 
Descrições de como as
crianças se sentem ao
deixar o centro
 
# e% de CYP que têm
um adulto em sua vida
em quem confiam
# e% de CYP que estão
esperançosos com seu
futuro
 
Descrições de como as
crianças se sentem
sobre seu futuro
 
# e% CYP que estão
cientes dos serviços
locais de proteção à
criança e sabem como
denunciar
formalmente violência
e abuso

E saindo
 
 
E saindo
 
 
E saindo
 
 
 
 
E saindo
 
 
E saindo
 
 

CYP
 
 
CYP
 
 
CYP
 
 
 
 
CYP
 
 
CYP
 
 

Entrevista de
saída
 
 
Exercício
par�cipa�vo
 
 
Entrevista de
saída
 
 
 
Exercício
par�cipa�vo
 
Entrevista de
saída
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Advogando por
alterna�vas
baseadas em
famílias ou
colocações de
cuidados
familiares, por
exemplo,   lares
ado�vos

CYP tem uma
série de opções
de cuidados
alterna�vos
disponíveis para
eles, caso não
possam se reunir
com membros
da família

Defender opções
de cuidados
alterna�vos para
crianças e jovens
que não podem
se reunir com
um membro da
família
 

# E / ou descrição,
polí�cas ou sistemas
de alterações
legisla�vas
introduzidas e
implementadas que
melhoram a protecção
da criança com um um
verificável contribuição
da (organização x)
por exemplo,
preferência pela
colocação de crianças
em cuidados de base
familiar e o uso de
ins�tucionalização
como úl�mo recurso e
medida temporária,
envolvimento das
crianças nas decisões
sobre sua colocação

One-off Funcionários Entrevista
Documentos
de apólice
Mudanças na
provisão
disponível
 

Compar�lhando
e influenciando

CYP tem acesso a
cuidados de alta
qualidade no
país / região

Contribuir para o
desenvolvimento
de padrões
mínimos e
diretrizes de
cuidados
Compar�lhando
aprendizagem
nacional e
regionalmente

Padrões mínimos de
cuidado foram
desenvolvidos e estão
sendo implementados
no cuidado provisório
de crianças separadas

  Notas de
reunião de
polí�ca
Documentos
de apólice
Registro de
eventos de
aprendizagem
apresentados
em

 

 

1
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Anexo B : L egal apoio resultados
(CYP = crianças e jovens assis�dos, P&C = pais e encarregados de educação, indicadores que estão vermelhos estão ligados aos
elementos transversais iden�ficados na secção 2.)

Áreas Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
Método

Acesso a
informações
jurídicas,
aconselhamento
e suporte

CYP tem acesso
a informações
legais
adequadas,
aconselhamento
e suporte

Acompanhar
crianças e
jovens em
nomeações
legais e em
tribunal
 
Garan�r que as
informações
jurídicas sejam
transmi�das e
disponibilizadas
em uma
variedade de
idiomas e de
uma forma
amiga da
criança
 
Oferecer
educação
jurídica básica a
crianças e
jovens sobre
seus direitos

# e% de crianças que
estão 'muito
sa�sfeitas' ou
'sa�sfeitas' com o
aconselhamento
jurídico e apoio
recebido
 
Descrição das
informações legais e
suporte recebido
 
 

Saindo
 
 
 
Em
andamento

CYP
 
 
 
CYP
 
 

Avaliação
 
 
 
Discussão do
grupo focal ,
avaliação H

Direitos CYP está ciente
de seus direitos

Garan�r que as
informações
jurídicas sejam
transmi�das e
disponibilizadas
em uma
variedade de
idiomas e de
uma forma
amiga da
criança
 
Oferecer
educação
jurídica básica a
crianças e
jovens sobre
seus direitos

# e% de crianças que
entendem que seus
direitos devem ser
protegidos de
violações de seus
direitos e de sua
posição legal

One off CYP Entrevista

Açao Ações estão
sendo tomadas
nos casos legais
do CYP

Advogando em
nome dos
jovens

Número de pessoas
presas e acusadas por
crimes contra crianças
 
# de casos levados ao
sistema judicial
 
% de casos
apresentados que
resultam em
condenação

Em
andamento

Arquivos de
caso
Registros
policiais

Reveja



9/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 85/102

Áreas Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
Método

Advocacia CYP podem
par�cipar de
ações judiciais

Advogando por
procedimentos
judiciais e
policiais amigos
da criança
 

# e / ou descrição de
alterações legisla�vas,
polí�cas ou de
sistemas feitas e
implementadas que
melhoram os
procedimentos legais
amigos da criança com
uma contribuição
verificável de
(organização x)
 
Provas de que o CYP
está par�cipando
efe�vamente em
processos judiciais

Periódico Dados
secundários
 
 
 
 
 
 
Arquivos de
caso

Exemplos de
procedimentos
/ casos
adequados
para crianças
 
 
 
 
Estudo de caso

Documentos de
iden�dade legal

CYP tem
documentos de
iden�dade legal

Defesa de
documentos de
iden�dade legal
para jovens
 

# e / ou descrição de
alterações legisla�vas,
polí�cas ou de
sistemas feitas e
implementadas que
melhoram os
procedimentos de
acesso a documentos
de iden�dade legal
para CYP com uma
contribuição verificável
de (organização x)

Periódico Dados
secundários
 
 

Exemplos de
mudança de
procedimentos

1
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Anexo C : H ealth resultados
(CYP = crianças e jovens assis�dos, P&C = pais e encarregados de educação, indicadores que estão vermelhos estão ligados aos
elementos transversais iden�ficados na secção 2.)

Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Acesso à saúde
 
Sa�sfação com
os cuidados de
saúde

CYP melhorou
o estado de
saúde
 
CYP está
sa�sfeito com
os cuidados de
saúde
recebidos
 
 
 
 
 
 

Cobrindo
financeiramente
os custos de
tratamento de
saúde e
medicamentos
 
Acompanhamento
de crianças em
consultas de
saúde
 
Providenciar que
a equipe médica
compareça às
instalações para
que as crianças
possam ter acesso
aos cuidados de
saúde no local
 
Oferecendo uma
variedade de
suporte
terapêu�co, como
terapia de grupo e
técnicas mente-
corpo
 
Encaminhando
crianças para
apoio
especializado e
programas de
abuso de
substâncias, se
necessário

# e% de
profissionais que
relatam que o CYP
melhorou seu
estado de saúde
após estarem
envolvidos no
programa
 
Descrição dos
problemas de saúde
e vivenciados pelo
CYP
 
# e% de CYP
relatando que estão
'sa�sfeitos' ou
'muito sa�sfeitos'
com o serviço de
saúde prestado
 

Entrada,
Saída
 
 
 
 
Entrada,
Saída
 
 
Saindo

Profissionais
 
 
 
 
CYP
 
 
CYP
 

Avaliações de
saúde do CYP
 
 
Entrevistas,
mapeamento
corporal
 
Entrevistas de
saída

Conhecimento
de como se
manter
saudável

CYP sabe
como ser
saudável e
como ter
acesso a
cuidados de
saúde
 
 

Organização de
sessões
individuais ou em
grupo sobre o
direito à saúde, a
importância da
higiene e como se
manter saudável
Programação de
habilidades para a
vida
 

Nº de perguntas
corretas para testes
pré e pós-
treinamento
administrados
 
% e # de CYP que
podem iden�ficar
com precisão
onde eles podem
acessar cuidados de
saúde de

Pré e pós
programa
 
 
 
Saindo
 
 
 
 

CYP
 
 
 
 
CYP
 
 
 
 

Teste / busca
ionnaire no início
e en d de módulo
/ discussões
 
 
Entrevista de
saída
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Tomando uma
decisão

CYP são
capazes de
tomar
decisões sobre
seus próprios
cuidados de
saúde

Programação de
habilidades para a
vida
Treinar
profissionais de
saúde para
melhorar seus
conhecimentos,
sensibilidade e
habilidade ao
apoiar crianças
 

Descrição de
exemplos de onde
as crianças foram
envolvidas na
decisão sobre os
cuidados de saúde

 CYP Entrevista de
saída
 
Gráfico de bolso
para tomada de
decisão
 
Arquivos de caso

Apoio parental
de saúde

P&C são
capazes de
cuidar das
necessidades
de saúde das
crianças

Aumentar a
conscien�zação
sobre o direito à
saúde com pais e
responsáveis
 

# e% de P&C que
sabem o que fazer
se a criança precisar
de cuidados de
saúde
 
# e% de P&C que
podem acessar
cuidados de saúde
para o CPY

Saindo
 
 
 
 
 

P&C

 
Recursos
produzidos
para P&C em
recursos de
saúde

Avaliação familiar
 
Ques�onário de
Acompanhamento

Prestadores de
cuidados de
saúde

A equipe de
saúde fornece
suporte
adequado e
sensível ao
CYP

Treinar
profissionais de
saúde para
melhorar seus
conhecimentos,
sensibilidade e
habilidade ao
apoiar crianças
 

% e # de CYP que
relatam estar
sa�sfeitos ou muito
sa�sfeitos com o
a a�tude da equipe
de saúde;
 
# e% de
profissionais de
saúde que relatam
que se sentem
melhor equipados
para trabalhar com
CYP que �veram XX
 
Descrição das
mudanças na forma
como os
profissionais de
saúde trabalham
com o CYP

Saindo
 
 
 
 
Pós-
intervenção
 
 
 
 
 

CYP
 
 
 
 
Profissionais
de saúde
 
 
 
Profissionais
de saúde

Ques�onário de
avaliação /
acompanhamento
)
 
 
Formulário de
avaliação após a
sessão de
treinamento
 
 
Entrevista de
acompanhamento

Advogando  CYP podem ter
acesso a
cuidados de
saúde
melhores /
gratuitos

Advogando por
cuidados de saúde
melhores /
gratuitos

# e / ou descrição
de alterações
legisla�vas, polí�cas
ou de sistemas
feitas e
implementadas que
melhoram os
cuidados de saúde
para CYP com uma
contribuição
verificável de
(organização x)
Por exemplo,  
cuidados de saúde
gratuitos

  Registros de
rastreamento de
mídia
Documentos de
apólice
Atas de reuniões
de polí�ca
presentes
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Compar�lhando
e influenciando

A
aprendizagem
é
documentada,
refle�da e
compar�lhada

Compar�lhando
aprendizagem
nacional e
regionalmente

Descrição de como
e onde o
aprendizado foi
compar�lhado

  Registro de
eventos de
aprendizagem

1
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Anexo D : P sychosocial suporte resultados
(CYP = crianças e jovens assis�dos, P&C = pais e encarregados de educação, indicadores que estão vermelhos estão ligados aos
elementos transversais iden�ficados na secção 2.)

Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Conhecimento e
habilidades

CYP demonstra
maior
conhecimento
das habilidades
XXX e XX
 

Trabalhar
através de um
currículo com
indivíduos ou
grupos
Melhorar o
conhecimento
de crianças e
jovens sobre
questões como
segurança,
educação
sexual, HIV,
planejamento
familiar,
violência
sexual
 

# e% de CYP que
demonstram maior
conhecimento sobre
XXX ( por exemplo ,
relacionamentos
saudáveis, exploração
sexual, direitos da
criança, migração,
proteção,
planejamento
familiar)
 
# e% de CYP que
demonstram
conhecimento dos
principais riscos de
proteção à criança
em sua comunidade
 
 
# e% de CYP que
podem iden�ficar
alguém a quem
recorrer se houver
uma preocupação de
proteção
 
# e% de CYP que
sabem quando, onde
e como denunciar
formalmente uma
violação de proteção
 
# e% de CYP que
relatam ter aprendido
novas habilidades (
por exemplo ,
comunicação,
negociação, tomada
de decisão)
 
Descrição das
habilidades e
conhecimentos
adquiridos
 
# e% de crianças que
estão 'muito
sa�sfeitas' ou
'sa�sfeitas' com as
habilidades de vida e
apoio de liderança
recebidos

Pré e pós
intervenção
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pós-
intervenção
 
 
 
Saindo
 
 
 
Saindo

CYP
 
 
 
 
 
 
 

Ques�onário
 
 
 
Ques�onário
 
 
 
 
Ques�onário
 
 
Ques�onário
 
 
Avaliação do
programa de
habilidades
para a vida
 

Discussão do
grupo focal /
Rio de vida e
histórias de
mudança
Avaliação
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

A�tudes CYP demonstra
um aumento na
confiança e auto-
es�ma

Trabalhar
através de um
currículo com
indivíduos ou
grupos
 
Trabalho um a
um
Trabalho em
equipe

# e% de CYP que
relatam sen�r um
aumento na
confiança e na
autoes�ma
 
Descrição de por que
e como a confiança
aumentou
 

Pós-
intervenção
 
 
 
eu

CYP
 
 
 
 

Avaliação do
programa de
habilidades
para a vida
 
Discussão do
grupo focal /
Rio de vida e
histórias de
mudança

Comportamentos CYP demonstra
melhoria de
comportamentos
posi�vos

Trabalho um a
um
Trabalho em
equipe

# e% de CYP que
demonstram
comportamentos
melhorados
(respeitoso,
responsável,
trabalhador , pontual,
disciplinado, etc )
 
Descrição de por que
e como os
comportamentos
mudaram
 
 

Pós-
intervenção
 
 
 
eu

CYP
 
 
 
CYP
Profissionais

Avaliação do
programa de
habilidades
para a vida
 
 
Discussão do
grupo focal /
Rio de vida e
histórias de
mudança
 
Estudos de caso
de CYP
mostrando
mudanças de
comportamento
 
Mudança Mais
Significa�va

Liderança CYP demonstra
habilidades de
liderança

Trabalhar
através de um
currículo com
indivíduos ou
grupos
 
Trabalho um a
um
Trabalho em
equipe

Descrição de por que
e como o CYP se
tornou modelos e
líderes
 

L / 12 Profissionais Estudos de caso
de CYP
iden�ficando
como eles se
tornaram
modelos e
líderes
 
Mudança Mais
Significa�va

Esperança CYP informa que
eles têm
esperança para o
futuro

Trabalho um a
um
Trabalho em
equipe

 

# e% de CYP que
sentem que têm um
futuro brilhante pela
frente
 

Pós-
intervenção

CYP Avaliação do
programa de
habilidades
para a vida

Religião e
espiritualidade
 

CYP são
apoiados para
acessar apoio
religioso ou
espiritual

Apoiar e
orientar
crianças e
jovens para
diferentes
formas de
cuidado e
orientação
espiritual

Descrição de como o
CYP tem sido apoiado
para acessar
diferentes formas de
cuidado e orientação
espiritual
 
# e% de CYP que
relatam um bene�cio
posi�vo ao acessar
este modo de suporte
 
Descrição de
bene�cios posi�vos

Na saída,
anual

CYP Entrevista de
saída
 
 
 
 
 
 
 
Discussões de
grupos focais
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Formas culturais
de cura

CYP são
apoiados se
desejam acessar
formas
tradicionais e
seguras de cura

Promover o
acesso a
diferentes
formas de
apoio

Descrição de como o
CYP tem sido apoiado
para acessar
diferentes formas de
cura
 
# e% de CYP que
relatam um bene�cio
posi�vo ao acessar
este modo de suporte
 
Descrição de
bene�cios posi�vos

Na saída,
anual

CYP
 
 
 
 
 
 

Entrevista de
saída
 
 
 
 

Remoção de
tatuagem

CYP são
apoiados para
remover
tatuagens
prejudiciais que
os impedem de
seguir em frente

Fornecimento
de acesso a
fundos para
remoção de
tatuagens ou a
serviços
gratuitos
 
Defendendo a
remoção
gratuita de
tatuagens para
crianças
afetadas por
diferentes
formas de
adversidade

# e% de CYP que
relatam um efeito
posi�vo da remoção
de tatuagem
 
Descrição de
bene�cios posi�vos
 
# e / ou descrição de
alterações
legisla�vas, polí�cas
ou de sistemas feitas
e implementadas que
levaram à remoção
gratuita de tatuagem
para CYP com
contribuição
verificável de
(organização x)

Na saída,
anual

CYP Entrevista de
saída
 
 
Exemplos de
documentos de
polí�ca
 
Estudos de caso

1
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Anexo E : E ducação resultados
(CYP = crianças e jovens assis�dos, P&C = pais e encarregados de educação, indicadores que estão vermelhos estão ligados aos
elementos transversais iden�ficados na secção 2.)

Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Educação
durante o
atendimento

CYP tem
acesso a
educação
flexível e de
qualidade e
melhorou seu
nível
educacional
durante o
atendimento
 

Oferecendo
educação não
formal, aulas
provisórias, aulas
aceleradas ou
aulas noturnas
flexíveis
 
Oferecendo
educação no local
 
Encontrar
colocações em
escolas na área
local

# e% CYP que
melhoraram seu nível
educacional
 
 
Descrição da experiência
educacional do CYP
durante o atendimento
 
 
# e% de crianças que
estão 'muito sa�sfeitas'
ou 'sa�sfeitas' com os
resultados da
aprendizagem[58]
 

Saindo
 
 
 
Saindo
 
 
 
Saindo
 
 

Arquivos
CYP / Caso
 
 
 
CYP
 
 
 
CYP

Entrevista de
entrada e saída
 
 
Discussão do
grupo focal /
avaliação H
 
 
Avaliação 

Educação
quando
termina a
assistência

CYP terá
acesso a
educação
flexível e de
qualidade
quando a
assistência
terminar

Treinar
professores para
melhorar seus
conhecimentos,
sensibilidade e
habilidade ao
apoiar as crianças
na sala de aula
 
Cobrir
financeiramente
os custos ou
fornecer bolsas de
estudo para as
crianças
frequentarem a
escola
 
Advogando com os
pais
 
Advogando por
uma educação
melhor e gratuita

# e% de CYP que estão
acessando a educação X
meses após deixar o
programa
 
Descrição das razões
pelas quais o CYP não
acessa a educação
 
# e / ou descrição das
mudanças de polí�ca
feitas e implementadas
a nível local, nacional e
internacional que
melhorem o acesso ou a
qualidade da educação
com uma contribuição
verificável da
(organização x)
por exemplo, nova
polí�ca desenvolvida
promovendo a abolição
das taxas escolares

Periódico CYP Ques�onário de
Acompanhamento
 
 
 
 
Exemplo de
sistema ou
mudanças de
polí�ca

Ambiente
escolar

CYP se sente
bem - vindo e
aceito na sala
de aula

Treinar
professores para
melhorar seus
conhecimentos,
sensibilidade e
habilidade ao
apoiar as crianças
na sala de aula
 

# e% de CYP que relatam
que foram aceitos e
incluídos na sala de aula
/ local de trabalho
 
# e descrição de casos
em que CYP sofre
discriminação de outras
crianças / professores
 
# e% de CYP que relatam
que são tratados da
mesma forma que seus
colegas na sala de aula

Ao sair,
periódico
 
 
 

CYP
 
 
 
 

Entrevista de
acompanhamento
 
 
Entrevista /
estudo de caso
 
 
Entrevista de
acompanhamento
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Apoio à
educação do
CYP

P&C apoiam
as crianças
em sua
educação

Advogando com os
pais

Melhoria nas a�tudes
dos pais sobre o valor da
educação para todas as
crianças

Periódico P&C
CYP

Ques�onário de
Acompanhamento

Habilidades
/
treinamento
vocacional

CYP tem
acesso a
treinamento
flexível, de
qualidade e
apropriado
durante seu
suporte

Fornecimento de
habilidades
básicas de
alfabe�zação e
numeramento
 
Oferecendo
treinamento
vocacional
 
Construindo
capital social
 
Construindo
suporte por meio
de mentoria e
grupos de apoio
de pares

# e% de crianças que
estão 'muito sa�sfeitas'
ou 'sa�sfeitas' com os
resultados da
aprendizagem
 
Descrição dos pontos
fortes e fracos do
treinamento de
habilidades recebido
pelos jovens

Saindo
 
 
 
Pós-
intervenção
 
 
 
 

CYP
 
 
 
CYP

Avaliação
 
 
 
Discussão do
grupo focal /
avaliação H

Advocacia e
polí�ca

YP podem
acessar
programas de
treinamento e
meios de
subsistência
administrados
pelo estado

Defendendo que
YP tenha as
mesmas
oportunidades
que outros jovens

# e / ou descrição de
alterações legisla�vas,
polí�cas ou de sistemas
feitas e implementadas
que melhoram a
capacidade do YP de
acessar programas de
treinamento e meios de
subsistência
administrados pelo
estado que estão
abertos a outros jovens -
com contribuição
verificável de
(organização x)

  Exemplos de
como os sistemas
mudaram
 
Estudos de caso
de jovens
acessando
programas
administrados
pelo governo

1
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Anexo F : E fortalecimento CONÓMICO resultados
(CYP = crianças e jovens assis�dos, P&C = pais e encarregados de educação, indicadores que estão vermelhos estão ligados aos
elementos transversais iden�ficados na secção 2.)

Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Emprego YP estão em
empregos
dignos,
adequados à
idade e seguros /
ou gerando uma
renda
sustentável

Desenvolvendo
pron�dão para o
trabalho
Programas
 
Encontrar
oportunidades de
trabalho e estágios
 
Oferecendo
treinamento em
habilidades
transferíveis e
empreendedoras e
marke�ng
 

# e% de CYP assis�dos
que estão
empregados X meses
após o término da
intervenção
 
# e% de CYP que
iniciaram o próprio
negócio
 
# e% de CYP cujos
negócios estão
operando com lucro X
meses após a
intervenção
 
# e% de CYP que
relatam maior
sa�sfação com sua
situação financeira
 
# e% de CYP que
relatam ter sofrido
es�gma ou
discriminação no local
de trabalho
 
Descrição da situação
de emprego da CYP
em termos de
segurança, sa�sfação,
auto-es�ma e
sustentabilidade

Periódico
 
 
 
 
 
 

CYP
 
 
 

Ques�onário de
Acompanhamento

Família
Renda

As famílias de
crianças e jovens
são
economicamente
estáveis

 

Apoio econômico
domés�co
 
Treinamento
 
Transferências de
dinheiro
 
Apoio a pequenas
empresas
 
Economia de apoio

# e% de famílias que
receberam apoio
relacionado aos
meios de subsistência
de [organização] que
experimentaram um
aumento ou
diversificação de
renda
 
# e% de famílias que
relatam serem mais
capazes de lidar com
a situação como
resultado de uma
situação econômica
melhor

Linha de base,
1,6,12,24

P&C Pote de
armazenamento
de grãos para
registrar receitas /
despesas e
economias [59]
 
 
 
Ques�onário de
Acompanhamento

Renda
familiar
gasta
com
crianças

As famílias de
crianças e jovens
fornecem para
eles
 

Apoio econômico
domés�co
 
Treinamento
 

% da renda familiar
gasta em
alimentação, saúde e
educação para
crianças em um mês

Linha de base e
acompanhamento
6/12

P&C Como acima
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Transferências de
dinheiro
 
Apoio a pequenas
empresas 
 
Poupança

 

 
1
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Anexo G : Resultados de fortalecimento da família
(CYP = crianças e jovens assis�dos, P&C = pais e encarregados de educação, indicadores que estão vermelhos estão ligados aos
elementos transversais iden�ficados na secção 2.)

Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Colocada CYP estão
vivendo em
uma casa
permanente,
segura e
apropriada

Rastreamento de
família
Avaliações
familiares
Preparação com a
criança e família

# e% CYP
colocados em
suas próprias
famílias
desagregadas por
membro da
família, por
exemplo , mãe,
�o, etc )
 
# e% do CYP
assis�do colocado
em um ambiente
alterna�vo,
estável, seguro e
familiar
(desagregado por
família ado�va,
vida
independente,
etc. )
 
# de crianças
colocadas que
ainda estão na
mesma colocação
12 meses depois

Saindo
 
 
 
Saindo
 
 

Anualmente

CYP 

CYP
 
 
 
 
CYP

Entrevista de
saída
 
 
 
Entrevista de
saída
 
 
 
 
Ques�onário de
acompanhamento

Acompanhado CYP que foram
colocados são
acompanhados

Visitas / ligações
de
acompanhamento

# e% de crianças
reintegradas e
reunidas cujo
caso é
acompanhamento
( por exemplo,
1/6/12/24 meses
após a
reintegração)
 
Descrição do
mo�vo pelo qual
os casos não são
acompanhados,
por exemplo,
família se mudou,
criança saiu de
casa para
trabalhar /
casamento, etc.

Anualmente Arquivos de caso
e ques�onários
de
acompanhamento

Revisão dos
arquivos do caso
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Apoiado,
cuidado e
valorizado

CYP se sente
amado,
apoiado,
cuidado e feliz
e seguro em
sua colocação

Competências
parentais
Mediação familiar

# e% de CYP
colocados em
famílias que
relatam que se
sentem amadas,
 
# e% de CYP
colocados em
famílias que
relatam que se
sentem apoiados
e cuidados
 
# e% de CYP
colocados em
famílias que
relatam que se
sentem felizes
 
# e% de CYP
colocados em
famílias que
relatam que se
sentem seguras
 
Descrição de
como o CYP se
sente amado,
apoiado e
cuidado

Periódico CYP Ques�onário de
acompanhamento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussões de
grupos focais

Relações com
familiares e
cuidadores

CYP tem uma
relação
posi�va com
seus pais /
responsáveis

Rastreamento de
família
Mediação familiar

# e% de CYP que
relatam ter um
bom
relacionamento
com seus pais /
responsáveis   
principais

Periódico
 
 

CYP
 
 
 

Ques�onário de
acompanhamento
 
 
 

Tomada de
decisão em
casa

CYP são
capazes de
tomar decisões
em casa

Mediação familiar
Competências
parentais
Programação de
habilidades para a
vida

# e% de CYP que
relatam que são
capazes de tomar
decisões sobre
suas vidas

Periódico CYP Ques�onário de
Acompanhamento
 

Suporte de
P&C

P&C sentem-se
apoiados

Avaliação familiar
Competências
parentais
Apoio familiar ad
hoc, incluindo
ajuda para
acessar serviços e
suporte
Apoio econômico
domés�co

# e% de P&C que
estão 'muito
sa�sfeitos' ou
'sa�sfeitos' com o
suporte recebido
da organização
 
Descrição do
suporte recebido
e mudanças que
isso contribuiu
para

Periódico
 
 
 
 
Periódico

P&C
 
 
 
 
P&C e
profissionais

Avaliação
 
 
 
 
Mudança Mais
Significa�va
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Capacidade de
cuidar do CYP

P&C são mais
capazes de
apoiar, cuidar
e proteger
seus filhos

Competências
parentais
Apoio da família

# e% de P&C que
podem iden�ficar
os principais
riscos de proteção
à criança e
violações dos
direitos da criança
em sua
comunidade
 
# e% de P&C que
sabem quando,
onde e como
denunciar
formalmente um
incidente de
violação dos
direitos da criança
 
# e% de P&C que
demonstram
melhores a�tudes
em relação à
proteção da
criança
 
Descrição de
como os P&C são
mais capazes de
apoiar e proteger
seus filhos

Periódico P&C Entrevista de
acompanhamento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudo de caso

Resiliência P&C são
capazes de
enfrentar e
desafiar
qualquer
vergonha e
es�gma que
enfrentam

Apoio parental
Competências
parentais

# e% de famílias
que relatam que
enfrentaram ou
desafiaram o
es�gma e a
discriminação

Periódico P&C
 

Ques�onário de
Acompanhamento

 

1
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Anexo H : C ommunity sensibilização resultados
(CYP = crianças e jovens assis�dos, P&C = pais e encarregados de educação, indicadores que estão vermelhos estão ligados aos
elementos transversais iden�ficados na secção 2.)

Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Discriminação
de CYP

Os membros
da
comunidade
não temem,
julgam ou
discriminam
o CYP

Campanhas de
sensibilização e
sensibilização
 
 

# e% de entrevistados
que reduziram seus
medos, julgamento e
discriminação de CYP
que experimentaram /
es�veram envolvidos
em X
 

Pré e pós
intervenção

Membros da
comunidade
 
 

Ques�onário de
pesquisa
 

Discriminação
de CYP

CYP não
enfrenta
es�gma e
discriminação
na
comunidade
 

Campanhas de
sensibilização e
sensibilização
 
Programas de
sensibilização
com diferentes
grupos (escola,
líderes
comunitários, etc
)

# e% de CYP que
relatam que
enfrentaram es�gma e
discriminação por
causa de XX
 
Descrição de como e
por que CYP
experimentou es�gma
e discriminação
 

Periódico CYP Ques�onário /
entrevista
 
 
 
Diários

Integração e
aceitação

CYP são
incluídos,
aceitos e
respeitados
pela
comunidade

Programas de
sensibilização e
sensibilização
 
 

# e% de gerentes de
caso que classificam as
crianças como
'aceitáveis' em termos
de reintegração na
comunidade
 
# e% de CYP que
relatam se sen�r
socialmente isolados
 
Descrição de quem e
por que CYP se sente
socialmente isolado
 
# e% de CYP que
relatam que têm as
mesmas oportunidades
na comunidade que
seus colegas

One-off
 
 
 
Periódico
 
 
 
 
 
 

Profissionais
 
 
 
CYP
 
 
 
 
 
 

Ques�onário
 
 
 
Ques�onário de
Acompanhamento
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Área Resultados A�vidades Indicadores Quando Fonte Ferramenta /
método

Respeito e
proteção

A
comunidade
respeita e
protege o
retorno do
CYP

Programas de
sensibilização e
sensibilização
 
Treinamento em
direitos da
criança

Opiniões das crianças
sobre se os membros
da comunidade
melhoraram as a�tudes
em relação a elas
 
# e% têm como alvo
comunidades que estão
cientes dos serviços
locais de proteção à
criança e sabem como
denunciar formalmente
a violência / abuso
contra crianças
 
# e descrição das ações
tomadas pelos
membros da
comunidade em casos
de violência / abuso
contra o retorno de
crianças
 
# e% de CYP assis�dos
que relatam que
existem pessoas na
comunidade que os
respeitam e protegem

Pré e pós
intervenção
 
 
Pré e pós
intervenção
 
 
 
 
Em
andamento
 
 
 
 
Periódico

CYP
 
 
 
Membros da
comunidade
 
 
 
 
Registros de
ações,
reuniões
 
 
 
CYP
 

Discussão de
grupo focal
 
 
Ques�onário
 
 
 
 
 
Registros
 
 
 
 
Entrevista de
acompanhamento
 
Mapeamento de
riscos e recursos

1
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