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SUBSÍDIOS GLOBAIS: RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 
DA COMUNIDADE 
Ao solicitar um Subsídio Global, use este formulário para reportar à Fundação Rotária as conclusões do seu 
levantamento sobre a comunidade em questão.   

 

Identificar os pontos fortes e fracos do local que planeja ajudar, assim como suas necessidades e recursos, 

é uma etapa essencial à elaboração de um projeto eficaz e sustentável. Para ver instruções e dicas 

relacionadas a este assunto, consulte a publicação  Ferramentas para Identificar as Necessidades da 

Comunidade. 

Este formulário visa ajudá-lo a reportar os resultados da sua avaliação, sendo exigido para Subsídios 

Globais que envolvam projetos humanitários ou equipes de formação profissional. Preencha um 

formulário por comunidade ou grupo beneficiado (por exemplo, escola, sistema de saúde ou vilarejo), 

usando informações atualizadas e específicas. Obs.: não é possível usar fundos de Subsídios Globais para 

cobrir o custo dessa análise (apenas Subsídios Distritais podem custear tal atividade).      

 

 

Comunidade ou instituição a ser beneficiada 

Hospital Municipal Coração de Jesus – Campo Verde-MT 

 

 

Grupos da comunidade que receberiam um benefício claro, direto e imediato como resultado do projeto. 

Os beneficiários serão toda a população do Municipio de Campo Verde-MT, Nova Brasilãndia e Planalto 

da Serra que são atendidos no Hospital.  

 

 

Dados demográficos dos beneficiários (se for relevante ao projeto). 

O Hospital Municipal Coração de Jesus é referencia para o atendimento do SUS no município de Campo 

Verde-MT atendendo uma população de aproximadamente 38.000 mil pessoas. 

 

 

Quem fez a avaliação? (Assinale todas as alternativas que se aplicam.) 

PORTUGUESE (PT) 
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☒ Parceiro local ☐ Parceiro internacional  ☐ Organização colaboradora ☐ Universidade ☒ Hospital  ☐ Governo local ☐ Outro Clique aqui para digitar. 

 

Data da avaliação 

28/02/2020 

 

 

Que métodos foram utilizados? (Assinale todas as alternativas que se aplicam.) ☐ Pesquisa ☒ Reunião comunitária ☐ Entrevista ☒ Grupo focal ☐ Inventário de recursos ☐ Mapeamento da comunidade ☐ Outro Clique aqui para digitar. 

 

Quem da comunidade participou da avaliação?  

Rotary Clube de Campo Verde, Diretoria da ASAS – Hospital Coração de Jesus. 

 

 

Enumere as necessidades identificadas que seu projeto poderia atender. 

1. Ofertar e Ampliar o número de atendimento a população; 

2. Maior qualidade e eficácia no atendimento; 

3. Otimização e redução de custos ao hospital. 

 

Enumere as necessidades identificadas que seu projeto não poderia atender. 

1. Atendimentos aos pacientes de alta complexidade; 

2.  



Subsídios Globais: Resultados da Avaliação da Comunidade (Setembro 2017) 3 

3. 

 

Liste os pontos fortes ou recursos da comunidade. 

1. Realização de parcerias com grupos organizados da comunidade; 

2. Realização de campanhas junto a comunidade; 

3. Apresentar a população os avanços e melhorias alcançadas;  

 

Considerando as necessidades e pontos fortes listados acima, explique como você definiu o principal 

objetivo do projeto. 

A necessidade da troca e aquisição de equipamentos novos e modernos com melhor tecnologia, para 

atender a demanda do hospital, oferecendo melhores resultados a população, otimizando e reduzindo 

custos a instituição. 

 

 

Como as atividades propostas para o projeto alcançariam tal objetivo? 

Oferecendo melhores resultado a população, ampliando a quatidade de procedimentos a ser realizado.  

 

 

Que desafios impediram que a comunidade alcançasse os objetivos propostos pelo projeto?    

Dificuldade em captação de recursos financeiros para aquisição dos equipamentos e melhora estrutural 

 

 

Como a comunidade está lidando com tais desafios atualmente? 

Maior envolvimento da comunidade nas ações e nas campanhas realizadas pela instituição. 

 

 

Por que as atividades do projeto são a melhor maneira de atender às necessidades da comunidade? 

O Hospital é referencia a toda população do municipio, sendo o único que faz atendimento do SUS, 

abrangendo a toda populção e garantindo as diretrizes do programa.  

 

 


