Nº

Objeto

Instituição parceira

Finalidade da Instituição

Bairro

Cidade

1

Vida Nova

Projeto

Custear a contratação de assistente social para
acompanhar e monitorar os assistidos, bem como orientar
equipe e familiares através de atendimentos técnicos
individuais e grupais, objetivando a reintegração familiar e
comunitária. Período: abril a dez/16

Associação Criança
Assistência e Promoção –
Criança Feliz

Acolher temporariamente crianças
e adolescentes grávidas e ou com
filhos que estão sob medida
protetiva, bem como desassistidas

Bongi

Recife

2

Jovens
Conectados

Custear oficinas de informática básica, cidadania e
realidade social, promovendo ações que visam contribuir
para o desenvolvimento das crianças e adolescentes da
comunidade de Peixinhos, de forma a incluí-las no mundo
digital, trabalhando a cidadania, respeito e inclusão social.
Período maio a dez/16

Atuar na área de infância e
juventude através dos indicadores
da educação, cultura,
profissionalização e lazer,
garantindo os direitos sociais das
crianças e adolescentes assistidos

Peixinhos

Olinda

3

Minha Vida
Profissional –
Ano II

Custear contratação de profissionais para oficinas de
português e matemática, bem como ajuda de custo para
alunos entre 16 e 28 anos dos cursos os profissionalizantes
de padeiro, pasteleiro, garçom, auxiliar de cozinha para e
inserção no mercado de trabalho. Período: abril a dez/16

Cecosne

Desenvolver processo educativo
que promova o desenvolvimento
integral da pessoa humana,
oferecendo meios para sua
intervenção na sociedade

Madalena

Recife

4

Construir com
Amor

Estruturar 05 salas de aulas com capacidade para 25
crianças em atendimento integral e educação infantil

Creche Escola Jesus de
Nazaré

Guarda, educação, alimentação e
assistência pedagógica e moral às
crianças e adolescentes carentes
10 e 18 anos e orientação às
famílias

Janga

Paulista

5

Educadora Social

Custear educadora social para desenvolver atividades de
artes e recreação com cerca de 85 crianças atendidas na
creche. Período: abril a dez/16

Centro de Vivência Cristã –
CVC

Manter serviços sociais e realizar
trabalhos de apoio e suporte à
comunidade carente do Alto do
Eucalipto com atendimento a cerca
de 100 crianças em tempo integral

Alto do
Eucalipto

Recife

6

Ajudando a
crescer

Estruturação da creche através da aquisição de geladeira,
ventiladores de parede, portas, mesas e colchonetes, bem
como leite e alimentos usados para atender às crianças
durante o período de abril a dez/16

Centro Infantil Santa Clara

Ajudar crianças carentes da
comunidade e desenvolver projetos
sociais visando melhorar a
qualidade de vida das famílias do
bairro

Peixinhos

Olinda

7

Resgatando
Cidadania

Reorganizar uma parte da instituição que está fragilizada Creche Tio Manoel
por conta de assalto ocorrido em 2015, através da
aquisição de equipamentos estruturais, eletroeletrônicos,
multimídia e didáticos, de uso coletivo (sala de aula, de
vídeo, secretaria pátio e cozinha) para melhor atender 140
crianças e adolescentes.

Atender familiar em situação de
risco social, pobreza ou violação de
direitos, garantindo a guarda,
educação, alimentação e
assistência pedagógica a crianças
e adolescentes

Arthur
Lundgren I

Paulista

8

A Música como
Agente
Transformador

Desenvolver ações com vistas à
promoção das pessoas
socialmente excluídas, que vivem

Pina

Recife

Custear oficinas de música, canto, coral,
concomitantemente com oficinas de português, matemática
e cidadania, visando recuperação da autoestima e o

Centro de Arte Educação e
Cultura - CAEC

Centro de Revitalização e
Valorização da Vida - CRVV

desenvolvimento pessoal e social. Período: abril a dez/16

9

Gerando Sonhos

em vulnerabilidade e risco, em
especial, crianças, adolescentes e
suas famílias.

Custear a contratação de assistente social defender,
representar e garantir os direitos das crianças assistidas e
oferecer acompanhamento e encaminhamento das
demandas emocionais, sociais, físicas e de saúde, bem
como promover o fortalecimento dos vínculos afetivos das
crianças acolhidas e de seus familiares. Período: abril a
dez/16

Lar Rejane Marques

Acolher temporariamente crianças
em situação de grave
vulnerabilidade social, portadoras
de deficiência ou não, para caso de
irmãos, garantindo proteção
integral, favorecendo seu
desenvolvimento biopsicossocial e
promovendo suia reintegração
familiar e comunitária.

Campo
Grande

Recife

Garantir a execução do projeto de reforço escolar, com
custeio de profissional qualificado, para 80 adolescentes
de 11 a 15 anos, visando um apoio à adequada formação
escolar nas áreas de língua português e matemática.
Período: abril a dez/16

Lar de Clara

Facultar o desenvolvimento integral
e o bem estar de crianças,
adolescente e jovens, apoiar as
famílias e promover a comunidade.
Tudo com amor.

Piedade

Jaboatão

Prover alimentação básica e diária para 25 crianças
atendidas pela creche, promovendo nutrição saudável e
melhor qualidade de vida, Período: abril a dez/16

Creche Lar de Paulo

Atender crianças carentes da
região, oferecendo serviço de
creche e assistência social

Água Fria

Recife

12 Com o pé no
palco

Custear a realização de oficinas de balé, dança e capoeira,
incluindo espaço físico, alimentação e instrutores, bem
como compra de material de suprimento, vestuários e
acessórios para 150 crianças e adolescentes. Período: abril
a dez/16

Associação de Apoio à
Criança e ao Adolescente AACA

Promoção, educação e inclusão
social de crianças e adolescentes
carentes da Comunidade da Ilha de
Santa Terezinha

Santo
Amaro

Recife

13 Cozinha
Renovada

Reestruturar a cozinha, adquirindo novos eletrodomésticos
e utensílios utilizados no preparo dos alimentos,
propiciando um ambiente organizado, higiênico e
agradável, para fornecer cerca de 130 refeições ao dia.

Associação Beneficente dos
Cegos do Recife - Assobecer

Auxiliar pessoas cegas e/ou com
baixa visão, que não têm onde
morar, especialmente os que são
do interior e vêm para a cidade em
busca de melhores oportunidades
para qualificar-se
profissionalmente.

Estrada dos Afogados
Remédios

Peixotinho

Desenvolver de modo planejado e
continuado, sob a forma de ações
solidárias, serviços, programas e
projetos educativos o
desenvolvimento de atividades
culturais e de cidadania para
superação de situações de risco e
de exclusão, para adolescentes e
crianças da comunidade.

Boa Viagem

Recife

Associação dos Deficientes

Oportunizar as crianças e

Bonsucesso

Olinda

10 Reforço Escolar

11 Sabor da infância

14 Novos Talentos II Pagamentos de instrutores e compra de equipamentos para
realização de cursos de música num período de 8 meses
para atender cerca de 116 crianças e adolescentes, em
aulas de violão, violino, teclado, flauta doce, violoncelo o e
viola de corda. Período: abril a nov/16

15 Serviços voltados

Implantação de serviço de referência multiprofissional em

para crianças
com microcefalia

16 Escola de
Futebol Nova
Esperança

saúde para atendimento a recém nascidos de risco,
destinado à estimulação precoce de crianças entre 0 a 3
anos de idade acometidas por microcefalia causada pelo
zica vírus, além de assistência às família, através de
custeio de compra de material específico para fisioterapia e
terapia ocupacional.

de Peixinhos

adolescentes portadores de
deficiências mentais o acesso a
diversos mecanismos para o seu
desenvolvimento, buscando
soluções para os problemas dos
beneficiários , contribuindo para
realização pessoal e melhoria da
qualidade de vida

Custear educador, para realizar oficinas desportivas de
futebol com atividade educativa para 20 adolescentes em
situação de risco, para prevenção de uso de drogas e
envolvimento com o tráfico, incentivando os estudos e
busca de nova perspectiva de vida

Núcleo de Inclusão Sócio
Educativo - NIS

Oferecer atividades que contribuam
para formação de crianças,
adolescentes e adultos moradores
de comunidades carentes capazes
de gerar transformação em suas
realidades

Imbiribeira

Recife

