Lanches e Refeições
São fornecidos lanches e refeições para atender as
necessidades das unidades socioassistenciais do DF
com público composto por famílias e indivíduos em
situação vulnerabilidade e risco de social e em
violação de direitos, ambos em sua maioria com
insuficiência ou ausência de renda. A oferta dos
serviços é realizada nas unidades do CRAS, CREAS,
CECON, Centros Pop e Unidades de acolhimento
(adultos, crianças, adolescente) garantindo, assim, a
proteção social e os direitos assistenciais do público
atendidos nessas unidades.
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Segurança
Alimentar e Nutricional
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a garantia
de acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade e em quantidade suficiente, com o objetivo
de promover a alimentação saudável, respeitando a
diversidade cultural e os hábitos sustentáveis.
Para promover a segurança alimentar e nutricional da
população do DF, a Subsecretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional realiza ações e programas de
provimento alimentar direto, Cartão Prato Cheio e do
Cestas Emergenciais, gestão de 14 (quatorze)
restaurantes comunitários para população geral e
população em situação de rua; fornece lanches e
refeições por meio de empresas especializadas para
as unidades socioassistenciais do DF; executa ações
de educação alimentar e nutricional; realiza parcerias
com outras secretarias como a aquisição de alimentos
da agricultura familiar por meio do PAPA-DF e horta
comunitária.

Provimento Alimentar Direto
Cesta Básica
A cesta básica in natura será entregue em casos
excepcionais, em que o beneficiário não faz parte dos
critérios do Prato Cheio, mas que se encontra em
situação de vulnerabilidade alimentar.

Cesta Verdes
A cesta verde consiste em uma cesta de verduras,
legumes e frutas, que complementa o Programa Prato
Cheio e as cestas básicas. O objetivo desse
provimento é aumentar a qualidade alimentar das
famílias, com alimentos ricos em nutrientes.

Programa Prato Cheio

Educação Alimentar e Nutricional

Para facilitar o acesso do público aos programas
sociais relacionados à garantia da segurança alimentar,
a SEDES lançou o Programa Prato Cheio.

As ações educativas devem ser intensificadas para que
os cidadãos tenham condições e autonomia para
produzir, selecionar e consumir os alimentos de forma
adequada, fazendo boas escolhas para manter uma
vida saudável.

Assim, as famílias beneficiárias recebem um cartão
pessoal e intransferível no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) mensais.
Para ter acesso ao Cartão Prato Cheio, as famílias e
indivíduos devem ter renda familiar igual ou inferior a
meio salário mínimo per capita, residir do DF e
declarar estar em situação de insegurança alimentar.
Para solicitar o benefício, é necessário se dirigir às
unidades socioassistênciais (CREAS ou CREAS) mais
próximas de sua residência ou por agendamento pelo
156 ou no site http://www.sedes.df.gov.br/

Restaurantes Comunitários

Os Restaurantes Comunitários têm por objetivo a
comercialização de refeições adequadas e saudáveis a
preços acessíveis. O objetivo é garantir que as pessoas
tenham acesso a refeições de qualidade, variadas,
saborosas e nutritivas, respeitando as características
culturais e hábitos alimentares das regiões.
As unidades estão localizadas nos centros urbanos do
DF, em regiões de grande movimentação diária de
trabalhadores de baixa renda como, por exemplo, as
áreas centrais das cidades e que, quando possível,
também estejam próximas a locais de grande
circulação com transporte público disponível.
O valor da refeição para o público em geral é de
apenas R$1,00.

Cabe ao Estado, portanto, promover, prover e proteger
a saúde dos indivíduos, fazendo-se necessária a
integração das práticas de Educação Alimentar e
Nutricional com os programas de acesso ao alimento
no DF, fundamentadas nos princípios da educação e
dos saberes populares contemplando, dessa forma, o
desenvolvimento de habilidades pessoais e autonomia
para escolhas alimentares de famílias e pessoas.

Horta Comunitária
Projeto de cultivo de hortas comunitárias estimula
interação da comunidade com a população em
situação de vulnerabilidade social acolhida naquele
território. O projeto é fruto da parceria entre o
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do
Distrito Federal com a Subsecretaria de Assistência
Social, por meio do Instituto Inclusão, e a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito
Federal – EMATER.
Um dos objetivos do projeto é acolher pessoas da
população em situação de vulnerabilidade social na
produção de alimentos, visando geração alternativa
de renda, educação ambiental, educação nutricional e
segurança alimentar e nutricional. Os produtos
cultivados são direcionados à alimentação orgânica
dos usuários abrigados na Unidades do Instituto
Inclusão em São Sebastião. Já foram plantadas cerca
de 500 mudas de alimentos como couve, alface,
taioba, cebolinha, salsa, cenoura, beterraba, jiló,
mamão e maracujá.

