RESULTADOS
2018
CIDADÃOS
DO AMANHÃ
Bela Vista de Minas
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE de Bela Vista
de Minas

Oficinas teóricas e práticas, conversas com
familiares, utilização de técnicas e dinâmica de
grupos, palestras, sensibilização a favor dos
direitos humanos às crianças em situação de
risco.

Associação comunitária de
Desenvolvimento do Bairro
Córrego Fundo

Incentivar a realização de atividade que
promovam qualidade de vida para criança,
estimular o conhecimento, atividade física,
relacionamento social

Caritas Diocesana de Itabira

Proporcionar melhores condições de vida, e
maior fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários em um ambiente de oportunidades,
por meio da cultura.

Belo Horizonte

Aura

Adquirir 42 armários, 42 mesas de apoio, 16
camas e 16 colchões para mobiliar os quartos da
nova sede onde a Instituição continuará
acolhendo as crianças e adolescentes em
tratamento oncológico.

Associação Mineira de Reabilitação

O projeto visa a melhoria da condição de saúde
das crianças e adolescentes com deficiência
atendidos na AMR numa abordagem na área da
Nutrição, do Cuidado Multidisciplinar e da
Esporteterapia.

Instituto HAHAHA

Atendimento besteirológico no Hospital das
Clínicas UFMG e no Hospital Santa Casa, duas
vezes por semana, durante 18 meses.

Junior Achievement Minas Gerais

O Programa Conectado com o Amanhã possibilita
aos alunos um momento de reflexão sobre seu
futuro e preparação para o mercado de trabalho.

Minas pela Paz

Inserção profissional de 250 adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas e
egressos no mercado de trabalho protegido,
especialmente em programas de aprendizagem.

Carbonita

Escola Especial José Maria de Oliveira
Coimbra – APAE Carbonita - MG

Projeto Semear Esperança de
Carbonita - PROSESC

Desenvolvimento de ações de promoção,
proteção, diversão e regasta à cultura em defesa
e garantia dos direitos de crianças e adolescentes
com deficiência intelectual e múltipla.
Promover a educação e a cultura de paz com
participação ativa de crianças, adolecentes,
família, escola e comunidade para o exercício da
cidadania.

Contagem
Associação Comunitária de
Prevenção ao Uso Indevido de
Drogas – Projeto de Vida

Qualificar e ampliar as atividades da Orquestra
Violões Sem Fronteiras, formada por adolescentes
em situação de vulnerabilidade social.

Instituto de Desenvolvimento Social
Arca da Aliança

Contratação de profissionais para realização das
atividades: acompanhamento Psicopedagógico,
Ballet Clássico, Dança de Rua. Manutenção das
aulas de informática conforme programação
anual.

Centro de Atendimento e Inclusão
Social - CAIS

Inclusão social de crianças e adolescentes com
deficiências e Implementação de ações
complementares voltadas à saúde, educação e
assistência social.

Itatiaiuçu
ABRACI – Associação beneficente
recebendo e amparando crianças

Desenvolver um local adequado lúdico/pedagógico
para estudo, com material de informática que
possibilite realização de pesquisas de trabalhos
escolares Além da compra de material para testes
psicológicos e jogos terapêuticos.

João Monlevade
Rotary

Projeto Vida Nova

Associação de Esporte Menino
do Morro

Aulas de natação para 10 criancas / adolescentes
carentes e/ou em situação de risco, de 8 a 14
anos.

Oportunizar práticas, tais como lazer, esporte,
apoio escolar, etc., que objetivem o
desenvolvimento psicossocial de crianças em
situação de vulnerabilidade social.
Promoção da cultura do respeito e da garantia dos
direitos humanos de crianças e adolescentes no
âmbito da família, da sociedade e do Estado.
Adquirir materiais esportivos que estruture as
aulas, visando oferecer treinos mais qualidade
para os alunos.

Associação Maria Efigênia

Aquisição de matéria-prima, de etiquetas e
embalagens, de materiais e utensílios, de
equipamento e material permanente.

APAE

Contratação de profissionais nas áreas de
Assistência Social, Fonoaudiologia para atender e
acompanhar usuários na faixa etária de 0 a 18
anos incompletos e seus familiares.

Associação de pais e amigos dos
surdos de Monlevade e região

Desenvolver triagem de audição com as crianças
de 0 a 2 anos das Cemei's do município, com
intuito de tastrear e identificar possíveis casos de
surdez.

Cáritas Diocesana de Itabira

Desenvolver as atividades de formação, cultura,
esporte e lazer com as crianças e adolescentes no
município de João Monlevade em busca de melhor
condição de vida e apresentando a este público um
ambiente de oportunidades.

Corporação Musical São Luiz Maria
de Montfort

Aquisição de uniformes para os integrantes da
banda Corporação Musical visando a organização
e melhorar o aspecto visual da banda.

Fundação Municipal Crê-Ser

Adquirir materiais de cama, mesa, banho,
utensílios para cozinha,materiais eletroeletrônicos
(liquidificador, televisor e purificador de água,
bebedouro), madeiras e MDF para confecção de
mobiliário.

Nova Era
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Nova Era

Oferecer atendimentos especializados,
direcionado às dificuldades diagnosticadas,
ampliando a funcionalidade e promovendo o
desenvolvimento integral e integrado dos
usuários diretos e indiretos.

Osasco

Associação Pestalozzi

Promover a reflexão do lazer como um direito
social e proporcionar o acesso a atividades de
lazer para adolescentes, jovens e adultos, com
deficiência intelectual e/ou com dificuldade de
aprendizagem.

Santos Dumont

Associação de Pais de Amigos dos
Surdos de Santos Dumont - APAE

Educandário Santa Terezinha

Instituto Joaquim Soares de Oliveira

Continuação do projeto com acompanhamento
fonoaudiológico p/ crianças e adolescentes surdas,
manutenção e aperfeiçoamento do que já foi
conquistado.

Auxílio escolar, alimentação adequada, recreação,
trabalhos artesanais, desenvolver atividades
esportivas e culturais e melhorias na instituição
para a qualidade no atendimento das crianças e
adolescentes.
Adaptar os espaços da cozinha e dispensa,
oportunizando às crianças e adolescentes, uma
alimentação de melhor qualidade e higienização,
dentro dos padrões de higiene e saúde da
Vigilância.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE

Eliminar todas as barreiras que possam estar
prejudicando o caminhar livre da pessoa com
deficiência. Reforma do piso do salão, reforma e
adequação do banheiro.

Associação de Apoio a Criança e ao
Adolescente da Comarca de Santos
Dumont - CRIAP

Oferecer condições para que crianças e
adolescentes, através de atividades esportivas e
culturais, possam alcançar um desenvolvimento
pautado na ética, respeito, voluntarismo e
integridade.

Escolinha de Futebol Clube Ponte
Preta

Aulas, treinamentos, coletivos, amistosos, torneios
e outros para crianças carentes.

Escola de Futebol do Futuro

Atender gratuitamente crianças e adolescentes
carentes, tendo como primeira finalidade ensinar
os fundamentos teóricos e práticos do futebol,
além de proporcionar o desenvolvimento de
atividades físicas durante as aulas e jogos.

São Domingos do Prata
Associação Esperanza Brasil

Reforço escolar, oficina de capoeira, informática,
artesanato, violão, oficinas também do Serviço
de Convivência e fortalecimento de vínculos que
é um projeto desenvolvido em parceria com o
CRAS. Alimentação variada e reforçada com os
produtos colhidos no próprio sítio.

Juiz de Fora
Programa Municipal de
Apadrinhamento Afetivo dos
Serviços de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

Proporcionar convivência familiar e comunitária
às crianças e aos adolescentes em programas de
acolhimento institucional, a fim de fortalecer o
processo de desenvolvimento social e pessoal.
Programa voltado para crianças e adolescentes
em situação de abrigamento.

São Francisco do Sul
Associação Rede ao Mar

Associação Pestalozzi

Associação Francisquense de
Assistência Social - AFAS.

Cia Teatro Dionísius

Desenvolvimento de atividades lúdicas e de
sensibilização no contraturno escolar para
crianças de 4 a 6 anos em situação de risco
social.

Aquisição de playground Infantil com acessibilidade
- crianças de 0 a 6 anos, que apresentam atraso
global no desenvolvimento cognitivo. A
acessibilidade permite tanto as melhorias das
condições físicas quanto cognitivas a estas
crianças.

Apoio ao Projeto Nadar - proporcionar a pratica de
Natação a crianças carentes - De 08 a 16 anos.
Proporcionando a prática saudável de exercícios a
crianças e adolescentes complementando seu
desenvolvimento com a natação estimulando-os a
outras modalidades inclusive o surf.

Produção e apresentação de 09 Edições da Peça
Teatral oferecida a toda rede estudantil (pública
e privada) do município na Semana Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual InfantoJuvenil. A peça teatral atingiu cerca de 3.000
crianças e adolescentes do município e abordou
o tema de forma leve, porém disponibilizando
apoio a eventuais crianças em risco de abuso e
esclarecimento a crianças, pais e professores.

