BANCO DE PROJETOS
•

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos e Excepcionais – APAE

Projeto: Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias.
Valor: R$ 36.330,96
Objetivo: Atender por meio de um trabalho socioeducativo, crianças, adolescentes e jovens com
deficiência intelectual e múltipla, assegurando assim a atenção integral, autonomia e melhora da
qualidade de vida.
Complementar o trabalho social com as famílias, buscando a prevenção na ocorrência de situações
de risco social fortalecendo assim a convivência familiar e comunitária.
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o
desenvolvimento do protagonismo dos membros.

•

Nome da Entidade: Associação de Assistência Social de Castrolanda

Projeto: Garantir ao usuário o direito de aprender e brincar, o acesso ao lazer e à cultura.
Valor: R$ 59.770,88
Objetivo: O objetivo geral da entidade é oferecer ao usuário um ambiente lúdico, acolhedor e
seguro, para que os direitos de aprender, brincar, o acesso ao lazer e à cultura sejam garantidos.

•

Nome da Entidade: Casa da Criança e do Adolescente Pe. Marcello Quilici

Projeto: Melhoria da Estrutura institucional para o aprimoramento do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
Valor: R$ 62.483,21
Objetivo: Estabelecer procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação a fim de
garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado aos usuários.
•

Nome do Equipamento: Cras Consulesa Helena van den Berg – Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos Aprender e Viver

Projeto: Oportunizando acesso à Inclusão Digital
Valor: R$ 18.600,00
Objetivo: Oportunizar o acesso à inclusão digital às crianças e adolescentes usuárias do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos Aprender e Viver
•

Nome do Equipamento: Serviço de Acolhimento em Programa Família Acolhedora

Projeto: Família Acolhedora
Valor: R$ 36.000,00

Objetivo: Dar continuidade ao Programa Família Acolhedora, visando inserir crianças maiores de 6
(seis) anos e adolescentes institucionalizados na Casa Lar como medida de proteção em famílias
acolhedoras, sem vínculo de parentesco, visando garantir a proteção integral dos acolhidos,
respeitando suas necessidades biológicas, afetivas e sociais, até o seu retorno a família biológica ou
colocação em família substituta.

•

Nome do Equipamento: Centro de Convivência Educandário Manoel Ribas

Projeto: Inclusão Digital
Valor: R$ 35.514,00
Objetivo: Oportunizar o acesso a linguagem a ao universo de tecnologias às crianças e famílias
inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Educandário Manoel Ribas,
ampliando o conhecimento, a visão sobre diferentes realidades e oferecendo a possibilidade de
mudanças e melhorias na qualidade de vida dessa comunidade.

•

Nome do Equipamento: CRAS Abílio Fontinelli – Centro de Convivência Wadislau
Sviercoski

Projeto: Qualidade no atendimento
Valor: R$ 10.461,47
Objetivo: Aquisição de equipamentos e materiais que contribuam com o desenvolvimento das
atividades ofertadas, tornando-as mais atrativas, de maneira que desperte a participação e o
interesse das crianças e adolescentes.

•

Nome do Equipamento: Centro da Juventude Wallace Thadeo de Mello e Silva

Projeto: “Papo cabeça” - educação preventiva na adolescência
Valor: R$ 25.776,00
Objetivo: Proporcionar informações corretas e seguras para adolescentes, sobre sexualidade,
prevenção de DST, gravidez precoce e métodos contraceptivos.
•

Nome do Equipamento: CRAS Socavão – Centro de Convivência Comunicar e Crescer

Projeto: Informática Cidadã
Valor: R$ 32.807,36
Objetivo: Prestar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no território de
abrangência do CRAS Socavão, às crianças e adolescentes mediante atividades que envolvam
inclusão digital.

