CONVÊNIOS ATIVOS - Janeiro 2015
ENTIDADE

PROJETO

INÍCIO E TÉRMINO

OBJETO

ABRIGO EVENGÉLICO DA
PEDRA DE GUARATIBA

Casa Lar Pedacinho do Céu

01/09/2014 a 31/08/2015

Atender 20 crianças de 0 a 4 anos no Projeto
Casa Lar Pedacinho do Céu

AMUBUA - Associação de
Moradores União Bases
Urucânia Adjacências

Projeto Movimentação - Educação Artes

18/04/2013 a 17/04/2015

Atend. 100 crianças e adolescentes de
ambos os sexos, de 07 a 15 anos, através do
Proj. Movimentação - Educação Artes, visando garantir atendimento socioeducativo, que
valoriza a educação solidária e a convivência
familiar e comunitária.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMAR

AÇÃO PEDAGÓGICA DE
APOIO À ESCOLARIDADE

30/10/2014 a 29/10/2015

Atendimento de 75 crianças e adolescentes
de 7 a 17 anos das comunidades do Complexo do Lins, através do Projeto Ação Pedagógica de Apoio à Escolaridade, contribuindo para o desenvolvimento integral através
de atividades sócio pedagógicas, culturais,
educacionais e esportivas, potencializando
suas habilidades, autoestima e criatividade,
visando a diminuição da evasão escolar,
melhorando o aprendizado, o desempenho
social e consequentemente prevenindo o
risco social

ASSOCIAÇÃO CARIOCA
DE ASSISTÊNCIA A MUCOVISCIDOSE

PREVENIR A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA PARA DIMINUIR OS IMPACTOS DO
ADOECIMENTO NA FIBROSE CÍSTICA

30/10/2014 a 29/10/2015

Oferecer atendimento e acompanhamento psicossocial, assistência humanizada e
educação às famílias de crianças e adolescentes com fibrose cística, como estratégias
de prevenção a violência doméstica para
diminuir os impactos e as consequências da
omissão de cuidadores e aumentar a adesão
ao tratamento.

ASSOCIAÇÃO PROJETO RODA VIVA - CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
DA CRIANÇA

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO “A COMUNIDADE
CONSTRUINDO O FUTURO

30/10/2014 a 29/10/2015

Atender 100 crianças e adolescentes entre
7 e 14 anos no contraturno escolar em
atividades pedagógicas e cultutais visando
seu bem estar físico, psicológico e social e
contribuindo para a garantia dos direitos à
educação, cuktura e lazer.

BALLET DE SANTA TERESA

Proj. Sons do Mundo

13/11/2012 a 12/03/2015

Atend.125 crianças e adolescentes, através
do Proj. Sons do Mundo, visando promover
atividades artísticas, esportivas e musicais e
de complementação educacional a crianças
e adolescentes e suas famílias moradores de
áreas de vulnerabilidade social, e indiretamente atingir 250 pessoas entre moradores
das comunidades, instituições, membros de
instituições ligadas à criança e à adolescência, voluntários e colaboradores, no período
de 12 meses.

CASA DE JACIRA AUXILIO
A INFANCIA

Construindo Novo Futuro

02/06/2014 a 01/06/2015

atendimento a 50 crianças, de 04 a 06 anos,
através do Projeto Construindo o Futuro, visando promover ações e atividades
culturais, esportivas, de lazer, cognitivas e
socializantes, lúdicas, em atendimento a crianças oriundas de áreas de vulnerabilidades
social, em horários complementar à escola.

CENTRO BRASILEIRINHO
DE ATENÇÃO À CRIANÇA
E ADOLESCENTE VITIMIZADOS

FORTALECENDO CAMINHOS

30/10/2014 a 29/10/2015

Contribuir para o desenvolvimento integral
da criança e adolescentes de 4 a 14 anos,
oferecendo-lhes atendimento psicossocial
especializado junto a seus familiares, visando
um fortalecimento de vínculos através de
um conjunto de ações que valorizem suas
potencialidades com atividades terapêuticas,
educativas, culturais, esportivas e sociais,
evitando a evasão e o “fracasso” no desempenho escolar, para a promoção das capacidades físicas e intelectuais.

CENTRO BRASILEIRINHO
DE ATENÇÃO À CRIANÇA
E ADOLESCENTES VITIMIZADOS

Abrir as portas da cidadania

02/06/2014 a 01/06/2015

Projeto Complementar para Abrir as Portas
da Cidadania, será executado na sede da
instituição,atenderá a 100 crianças e adolescentes na faixa etária de 04 a 14 anos na
área de abrangência da 8ª CAS

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL ISABEL MARIA DE
NOVA SEPETIBA

APRENDENDO A CONVIVER
É DIVERTIDO APRENDER

30/10/2014 a 29/10/2015

Contribuir para o desenvlvimento integral de
crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, com
ações que valorizem suas potencialidades
através das diferentes linguagens no campo
das artes,música, dança, capoeira entre
outros. Promover a inclusão e a promoção
social de crianças / adolescentes e suas
famílias. Garantir a inclusão, o retorno e a
permanência da criança / adolescentes na E
scola, prevenindo a evasão e ao “fracasso”
no desempenho escolar. Garantir o direito a
saúde e acompanhamento. Garantir o acompnhamento do sistema cognitivo, emocional,
afetivo, físico, intelectual e psicológico.

CRUZADA DO MENOR

Crescendo Feliz

01/04/2014 a 31/03/2015

Projeto Crescendo Feliz, será executado na
sede da instituição, atenderá a 100 crianças
, na faixa etária de 04 a 06 anos , na área de
abrangência da 10 ª CAS

GESTÃO COMUNITÁRIA:
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Projeto Capoeira - A Arte de
Educar

02/06/2014 a 01/06/2015

Atender 100 crianças e adolescentes na faixa
etária de 07 a 17 anos através do Projeto
Capoeira - A Arte de educar

INSTITUTO BRASILEIRO DE INOVAÇÕES EM
SAÚDE SOCIAL – IBISS

CAPACITAR, INSTRUMENTALIZAR: CONSTRUINDO
UMA NOVA CULTURA DE
ATENDIMENTO

30/10/2014 a 29/10/2015

Capacitar e mapear 200 (duzentas) instituições de atendimento a crianças e adolescentes e suas respectivas equipes, situadas
nos territórios das CAS, com vistas a contribuir para uma mudança de cultura administrativa, por meio da gestão participativa, da
qualificação dos vínculos institucionais, da
responsabilização e do envolvimento.

INSTITUTO CONSUELO
PINHEIRO

Projeto Trupe de Vinícius

15/10/2013 a 14/10/2015

Atendimento a 100 crianças e adolescentes
de 07 a 17 anos através do Projeto Trupe de
Vinícius, contribuindo para o desenvolvimento integral através de diversas atividades que
potencializem suas habilidades, auto estima,
sensibilidade e criatividade, diminuindo a
evasão escolar e melhorando o aprendizado,
o desempenho social, comunitário e familiar,
consequentemente prevenindo o risco social

INSTITUTO PRESBITERIANO ÁLVARO REIS DE
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE

Projeto Oficina do Saber

04/04/2013 a 31/05/2015

Atend.200 crianças e adoles. de 06 a 18
anos, através do Proj.Oficina do Saber,
difundir o esporte e orientação para as
crianças e adolescentes do INPAR, contribuindo assim para a formação global (cognitivo
afetivo-social e psicomotor) do aluno para
serem agentes de sua própria transformação
social.

INSTITUTO PRESBITERIANO ÁLVARO REIS DE
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE

Projeto Complementar perspectivas

01/07/2014 a 31/07/2015

Projeto Complementar Perspectivas, será executado na sede da instituição, atenderá 100
crianças e adolescentes n faixa etária de 14 a
17 anos, na área de abrangência da 7ª CAS

INSTITUTO PROTETOR
DOS POBRES CRIANÇAS
ABRIGO MARIA IMACULADA

Brincando e Estudando

25/10/2013 a 24/10/2015

Atend. 150 crianças e adolescentes de 4
à 14 anos, através do Projeto Brincando e
Estudando, garantindo a educação complementar a crianças e adolescentes provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social, com ações socioeducativas
que favoreçam, o desenvolvimento integral e
inibam a possibilidade de viver, conviver ou
permanecer nas ruas.

INSTITUTO PROTETOR
DOS POBRES CRIANÇAS
ABRIGO MARIA IMACULADA

Brincando e Estudando

30/10/2014 a 29/10/2015

Atend. 150 crianças e adolescentes de 4
à 14 anos, através do Projeto Brincando e
Estudando, garantindo a educação complementar a crianças e adolescentes provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social, com ações socioeducativas
que favoreçam, o desenvolvimento integral e
inibam a possibilidade de viver, conviver ou
permanecer nas ruas.

INSTITUTO ROGÉRIO
STEINBERG

Desenvolvendo o talento
específico

16/12/2013 a 02/02/2015

Atender por meio do Projeto Desenvolvendo
o Talento Específico, 90 crianças e adolescentes na faixa etária de 09 a 17 anos, na
área de abrangência da 2ª CAS

INSTITUTO VIDA REAL

Projeto Viver e Aprender na
Maré

30/10/2014 a 29/10/2015

Inclusão social de 100 crianças, adoles. e jovens entre 12 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade social, moradores do Complexo
da Maré, através da realização de atividades
de educação e cidadania e de oficinas de
preparação para o mercado de trabalho.

LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Convivendo e Aprendendo

30/10/2014 a 29/10/2015

Favorecer a inclusão na sociedade, além
de potencializar o desenvolvimento integral
(cognitivo, cultural, esportivo, artístico e
pedagógico) das crianças e adolescentes de
4 a 17 anos com deficiência e Dificuldades
de aprendizagem.

NÚCLEO DE ATENÇÃO À
VIOLÊNCIA

Lugar de palavra no morro

30/10/2014 a 29/10/2015

Desenvolver um trabalho capaz de promover
alterações e mudanças significativas para
crianças, adolescentes e seus familiares no
que se refere às consequências e efeitos
produzidos pelas situações de violência
doméstica e risco social através do tratamento psicolósgico especializado, da abordagem
psicossocial dos familiares, eda capacitação
dos profissionais

OBRA DO BERÇO

Proj.Acolher Para Educar

18/06/2014 a 17/06/2015

Atend.40 crianças e adolescntes

OBRA SOCIAL DONA
MECA

Núcleo de Estimulação do
Desenvolvimento Infantil

30/10/2014 a 29/10/2015

Atend. 150 crianças e adoles. de 4 a 17 anos,
proporcionando atendimento terapêutico
multidisciplinar gratuito e de integração social
à crianças e adolescentes com múltiplas deficiências, visando o seu desenvolv. integral,
potencializando suas habilidades, viabilizando sua maior qualidade de vida e de seus
familiares, através de atividades terapêuticas
complementares em Terapia Ocupacional e
Oficinas Culturais

OBRA SOCIAL PARÓQUIA
DE SANTA CRUZ

Prosseguir

15/09/2014 a 14/09/2015

Projeto Prosseguir,será executado no morro
dos cabritos em Copacabana, atenderá a 105
crianças na faixa etária de 07 a 12 anos , na
área de abrangência da 2ª CAS

SER CIDADÃO

ESPORTE SERCIDADÃO

30/10/2014 a 29/10/2015

Proporcionar aos jovens de classes populares da zona oeste do Rio de Janeiro reforço
escolar e prática esportiva na modaliade de
ênis de mesa e jogo de xadrez além de promover seu desenvolvimento pessoal, social e
educacional

