Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:
Preparado por:

Termo de Compromisso entre CIESP e OPO
Márcia Lúcia Del Prette Novelli e Amélia Arcângelo Teixeira Trindade
Empresas associadas e não associadas e empresas parceiras-contribuintes

Cliente:
Iniciado em:
Concluído em:

Setembro/20066
Indeterminado

Histórico do Projeto

Termo de Compromisso entre CIESP e OPO
A Regional de Botucatu e a OPO – Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas a
Faculdade de Medicina da UNESP – Botucatu assinaram um Termo de Compromisso para que o
CIESP, através de sua liderança junto a associados, parceiros contribuintes e demais empresas,
divulgue informações sobre a doação de Órgãos e Tecidos, através:
o da comunicação eletrônica (site da Entidade, informativos, e-groups);
o da comunicação escrita (jornal, artigos, folder);
o das reuniões ordinárias de Diretoria e Conselho;
o das reuniões mensais dos Grupos de Trabalho da Diretoria Regional (Gestão de
Pessoas/Recursos Humanos; Saúde e Segurança no Trabalho);
o de palestras, seminários e eventos ligados ao tema Saúde e Qualidade de Vida;
o da apresentação dos resultados e progressos ao público em geral
•

A OPO assumiu o compromisso de:
o desenvolver palestras sobre o tema, em datas previamente agendadas, caso haja
interesse das empresas em SIPAT`s – Semanas Internas de Prevenção de
Acidentes do Trabalho, como também no CIESP;
o Apresentar resultados e progressos ao CIESP e ao público em geral;
o Entregar a empresas que participaram da campanha de esclarecimento sobre a
doação de órgãos e tecidos o certificado de “Empresa Amiga da Doação”.

Objetivos do Projeto
•

•

Difusão da responsabilidade no meio empresarial visto tratar-se de um
programa com caráter cívico e comunitário, com vistas a beneficiar a
população de Botucatu e região
Disseminação de informações referentes à doação de órgãos e tecidos para
transplante, visando: colaborar com o Estado na diminuição das filas,
crescente a cada ano e à redução do número de pacientes em lista de espera
no Estado de São Paulo e consequentemente no Brasil; aumentar o número
de doadores na OPO de Botucatu que, dentre as 10 OPO´S do Estado, é a
que possui o menor número de doadores; colaborar com a divulgação de
informações para prevenção de doenças

Descrição Passo a Passo
•
•
•

•
•

•

Acerto entre CIESP e OPO
Elaboração de Minuta de Termo de Compromisso
Assinatura do Termo durante Reunião de Diretoria e Conselho de 26/09/06.
Evento integrante da programação da 8ª. Campanha Nacional de Doação de
Órgãos e Tecidos, realizada de 25/09 a 01/102006
Palestra sobre doação de órgãos e Tecidos durante Reunião de Diretoria e
Conselho do dia 26/09/06
Participação de profissionais da OPO – UNESP Botucatu nas reuniões dos
Grupos de Trabalho de Saúde e Segurança e de Gestão de
Pessoas/Recursos Humanos no mês de setembro/06
Agendamento da Participação dos Profissionais da OPO em diversas SIPAT´s
de empresas associadas.

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

