
Avaliação das necessidades da comunidade RICAA 
 
Agradecemos pela sua participação nesta pesquisa financiada pela Associação dos Órgãos de Serviço 
Social (Community Action Agencies, CAP) de Rhode Island. As informações aqui fornecidas serão 
usadas para criar uma avaliação das suas necessidades. As suas informações individuais não serão 
compartilhadas, mas os resultados serão agrupados. O nosso objetivo é identificar o estado em geral de 
sua comunidade, bem como as necessidades que venham surgir e influenciar a política legislativa para o 
bem-estar dos residentes da comunidade, bem como apresentar soluções e programas para melhor servir e 
apoiar você, a sua família e a comunidade. 

 
1. Nos últimos 6 meses, houve necessidades básicas às quais você NÃO teve acesso? (Marque todas 

as opções relevantes) 

 Eletrodomésticos (fogão, 
microondas, geladeira) 

 Creche 
 Materiais de limpeza 
 Materiais de limpeza relacionados à 

COVID (lenços umedecidos, 
desinfetante, etc.). 

 Roupas para adultos 
 Roupas de trabalho para adultos 
 Roupas para crianças 
 Acompanhamento / cuidados à saúde 

mental  
 Assistência Odontológica 
 Médico / Assistência Médica 
 Educação para adultos (incluindo 

Desenvolvimento Educativo Geral 
(GED), Inglês como Segundo 
Idioma (ESL) e ensino superior) 

 Outras: 

 Educação para crianças 
 Desenvolvimento de habilidades 

de trabalho 
 Atividades de aprimoramento 

para adultos 
 Atividades de aprimoramento 

para crianças 
 Atividades de aprimoramento 

para idosos (adultos com mais de 
65 anos) 

 Alimentação 
 Móveis  
 Reparos da casa 
 Habitação  
 Colocação no mercado de trabalho 
 Informações sobre a COVID  

 Informações sobre finanças 
 Informações - Cuidados à saúde 
 Informações sobre serviços 
 Acesso à Internet 
 Segurança 
 Atividades recreativas para adultos 
 Atividades recreativas para crianças 
 Tratamento de abuso de substâncias 
 Transporte 
 Contas de serviços públicos 
 Não, tenho acesso a todos os itens 

acima 

 
 

2. O custo dos alimentos está aumentando, como você tem lidado com isso? 

 
 

3. Você ou alguém em sua casa recebe algum destes benefícios? (Marque todas as opções 
relevantes) 

 
 
 
 

 Cortando outras despesas em outras áreas  Comendo menos 
 Usando cupons 
 

 Outros:  

 Acessando um banco de alimentos/despensa com mais frequência do 
que no passado 

 Programa de Assistência Nutricional Suplementar 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 

 Programa de Café da Manhã / Almoço Escolar 

 Mulheres, Bebês, Crianças (Women, Infants, Children, 
WIC) 

 
 Outros :  

 Não, nós não recebemos qualquer desses benefícios 



4. O que melhor descreve o contexto da sua casa? 

 
5. Você tem filhos menores de 18 anos morando com você? 

 
6. Você tem pais ou um adulto com deficiência pelos cuidados dos quais você seja responsável? 

 
7. Você está empregado(a) no momento? 

 
8. Você tem plano de saúde? 

 
9. Informe-nos sobre sua condição de moradia. 

 
10. Você se sente seguro em seu bairro? 

 
 
 
 
 
 
 

 Adulto solteiro, sem filhos  2 ou mais adultos com filho(s) 
 Mãe/Pai solteira(o)  Avó/Avô solteira(o) com neto(s) morando com você 
 Mãe/Pai adolescente  2 avós com neto(s) 
 2 ou mais adultos e sem filho(s)  

 Não  Sim, 4 filhos(as) 
 Sim, 1 filho(a)  Sim, 5 filhos(as) 
 Sim, 2 filhos(as)  Sim, 6 filhos(as) 
 Sim, 3 filhos(as)  Sim, mais de 6 filhos(as) 

 Não  Sim, semanalmente 
 Sim, diariamente  Sim, mensalmente 

 Não, estou desempregado(a) e à procura de 
trabalho. 

 Sim, estou trabalhando tantas horas quanto eu preciso. 

 Não, sou aposentado(a).  Sim, estou trabalhando mais horas do que eu gostaria. 
 Não, estou desempregado(a) e não estou à 

procura de trabalho. 
 Sim, estou trabalhando menos horas do que o necessário 

 Não, estou desempregado(a) e sou deficiente.    Outros(as) 

 Não  Medicaid 

 Plano de saúde como benefício trabalhista  Assistência médica militar 
 Health Source RI  Rite Care I Rite Share 

 Medicare    Outros 

 Eu sou sem-teto.  Estou morando com amigos. 
 Pago aluguel.  Estou morando com meus pais. 
 Tenho casa própria.  Estou morando com outros membros da família (que não os meus 

pais). 

 Sempre  Raramente 
 Na maioria das vezes  Nunca 
 Às vezes  



11. O que você acha que é necessário para tornar a sua vizinhança um lugar mais seguro? Se você se 
sente seguro(a) em sua vizinhança, o que você acha ser necessário para mantê-la segura?  

 
 
 
 
 
 
 

 
12. As próximas perguntas são sobre “Agência do CAP”, quando você ler a palavra “CAP”, 

queremos dizer as seguintes agências; 
 
• BVCAP - Órgão de Ação Social de Blackstone Valley 

(Blackstone Valley Community Action) 
• CAPP - Parceria de Ação Social de Providence County 

(Community Action Partnership of Providence County) 
• CCA - Aliança de Serviço Social (Community Care Alliance) 
• CCAP - Órgão de Ação Social Abrangente (Comprehensive 

Community Action) 

• Órgão de Ação Social de East Bay 

(EBCAP- East Bay Community 
Action)  

• Órgão de Ação Social de Tri-County 
(Tri-County Community Action) e 

• Órgão de Ação Social de Westbay 
(Westbay Community Action) 

 
No ano passado, você se beneficiou dos serviços prestados por uma agência do EBCAP? 

 
 

13. Quais serviços foram acessados na agência do EBCAP? (marque todas as opções relevantes) 
 

 Cuidado Infantil 
 Materiais de limpeza  
 Roupas 
 Acompanhamento - Cuidados à 

saúde mental  
 Assistência Odontológica 
 Fraldas / Project Undercover 
 Serviços de atendimento a casos de 

violência doméstica 
 Early Head Start/Head Start 
 Educação para Adultos  
 Educação infantil  
 Desenvolvimento de habilidades de 

trabalho  
 Assistência Financeira 

Emergencial 
 Parceria Comunitária de Cuidado 

Familiar (Family Care Community 
Partnership, FCCP)  

 Outros(as): 

 Alimentação  
 Móveis  
 GED 
 Zona de Igualdade em Saúde 

(Health Equity Zone, HEZ)  
 Saúde  
 Reparos da casa  
 Habitação  
 Habitação – Transitória 
 Informação  
 Acesso à Internet  
 Serviços de colocação no mercado 

de trabalho  
 Qualificação para o trabalho 
 LIHEAP (Assistência de 

Aquecimento)  
 Visita Domiciliar Materno-Infantil  

 Parents as Teachers or Healthy 
Families of America 

 Pré-jardim de infância  
 Atividades recreativas para adultos  
 Atividades recreativas para crianças 
 Solicitação de Referências 
 Assistência de aluguel ou hipoteca 
 Rhode Island Works 
 Assistência Fiscal /VITA 
 Transporte 
 Prevenção ao abuso de substâncias 
 Tratamento ao abuso de substâncias 
 Contas de serviços públicos  
 WIC 
 Climatização  

 
 

 
 
 
 

 Sim   Não 



 
 

14. Como você soube dos serviços prestados pelo East Bay Community Action Program? 

 
 
15. Você conhece alguém que precisa dos serviços do CAP mas não tem acesso a uma agência? Se sim, 

porque não? (marque todas as opções relevantes). 

 
16. Quais são algumas atividades comerciais ou serviços que você gostaria que estivessem na sua 

comunidade? 
 

 
 

 
17. Como você se informa? (marque todas as opções relevantes) 

 
 

18. Qual é o seu CEP? 
 

19. Se você, um amigo ou membro da família tivesse uma necessidade de cuidados à saúde mental, você 
saberia para onde ir ou encaminhá-los? 

 
 

 
20. Para onde você iria 

ou os encaminharia? 
 
 

 Um amigo ou parente me falou sobre os Serviços do 
EBCAP 

 Encaminhamento por um médico 

 Outdoors  Encaminhamento pela  polícia 
 Folheto  Encaminhamento por um assistente social ou outro orientador 
 Facebook  Encaminhamento por um professor 
 Jornal  Encaminhamento por outro profissional não listado acima 
 Anúncio no rádio  Encaminhamento por uma agência do Legislativo 
 Twitter  Encaminhamento pela minha prefeitura 
 Encaminhamento pelo sistema prisional  

 Encaminhamento por um médico  Outros 

 Não, não conheço qualquer pessoa que precise de serviços e 
não tenha acesso a uma agência do CAP. 

 Ele(a) ganha um pouco a mais do que o teto relevante 
para poder obter acesso aos serviços. 

 Não tem condições de chegar à agência.  Ele(a) fala um idioma que não será compreendido na 
agência. 

 Tem medo de ser denunciado(a) aos Serviços de Imigração. 
 

 Outros(as) :  

 O horário de funcionamento da agência não condiz 
com a agenda dessa pessoa. 

 Facebook  Rádio 

 Amigos  Televisão 

 Instagram  Twitter 

 Jornal  Outros(as) 

 Sim   Não 



21. Se você, um amigo ou parente tivesse um problema com abuso de substâncias, você saberia ara 
onde encaminhá-los? 

 
 

 
22. Para onde você iria ou  

os encaminharia? 
 
23. Se você, um amigo ou um membro da família tivesse um problema com violência doméstica,você 

saberia para onde ir ou encaminhá-los? 
 
 

24. Para onde você iria ou  
os encaminharia? 

 
25. Qual é o seu gênero? 

 
 
 
26.  Qual é a sua idade?   

 

27. Qual é a sua raça? 

 
 
28. Qual é o seu nível de formação mais alto? 

 
29. Quais das seguintes contas estão atrasadas, se houver? (marque todas as opções relevantes)  

 
 
30. Caso alguma das suas contas esteja atrasada, isso se deve à COVID? 
 
 
 
 

 Sim   Não 

 Sim   Não 

 Feminino  Transgênero 
 Masculino  Prefiro não dizer 
 Não  binário  Outros(as) 

 Afro-americano  Havaiano / Nativo das Ilhas do Pacífico 

 Nativo do Alasca  Nativo americanp 

 Asiático  Branco 

 Bi ou multirracial  Outros(as) 

 Inferior ao ensino médio  Ensino superior incompleto 
 Ensino médio incompleto  Graduação universitária 
 GED  Grau avançado, superior à graduação universitária 
 Graduado(a) no ensino médio  

 Cartão de Crédito  Conta de energia elétrica 
 Empréstimos (carro, pagamento salarial)  Outras contas de serviços públicos 
 Aluguel ou hipoteca  Não, nenhuma das minhas contas está atrasada 
 Aquecimento/Combustível/Propano  Outros(as) 

 Sim   Não  Não, nenhuma das minhas contas está atrasada 



 
 
 
31. Com a COVID, a situação das suas dívidas mudou? (cartão de crédito, empréstimos, etc.) 
 
 
 
32. Se você quiser participar de um sorteio para ganhar um cartão-presente de $ 100 em mantimentos 

locais e outros itens, inclua neste formulário o seu nome e as suas informações de 
contato. Mais de 25 cartões-presente serão distribuídos. O seu nome não será conectado às 
outras informações que você compartilhou; somente a equipe de pesquisa verá essas 
informações.  

 

 Não contraí outras   $1.000-5.000 em dívidas extras  mais de $ 5.000 em dívidas extras dívidas 


