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ONG Transmissão da
Cidadania e do Saber

Antes

AÇÃO DE VOLUNTARIADO

No dia 02 de fevereiro um grupo de 12 pessoas, empregados da Eletrosul,
estagiários e amigos da ONG, realizaram um mutirão social em prol da
revitalização da Creche Santa Bárbara, no Bairo Bela Vista, em São José/SC. Nesta
atividade, foi priorizado a pintura dos muros e manutenção dos brinquedos do
parquinho, além dos cuidados com a horta, limpeza e plantio de verduras, legumes,
ervas aromáticas, entre outros.

Depois
SEJA UM(A) VOLUNTÁRIO(A), TODA AJUDA É BEM VINDA, PROCURE A ONG!

Campanha Volta às Aulas!
com as demais deduções de incentivo
(como Fundo do Idoso e de Incentivo à
Cultura).
Qual a vantagem de realizar a

A ONG realizou na Sede e em
Gravataí/RS uma Campanha para
arrecadar material escolar, visando
contribuir
com
crianças
e
adolescentes que vivem em situação
de vulnerabilidade social, sendo 15
crianças atendidas da comunidade
do entorno e Areias/Campeche em
Florianópolis/SC.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
ONG
- Reunião envolvendo o trabalho de
voluntários com coordenadora da Creche
Santa Bárbara visando conhecer mais
profundamente a realidade da entidade e
verificar possibilidade de auxiliar em
questões administrativas, jurídicas e
contábeis;
- Reunião com escritório M&M Contábil
que presta os serviços de contabilidade
para a ONG, visando a entrega de
balancetes financeiros para divulgação de
forma sistemática aos contribuintes da
ONG;
- Reunião com a Toque Humanizando
Vidas visando parcerias em ações sociais;
- Planejamento e organização do início de
dois projetos para o mês de Março: Curso
de Instalador Elétrico Residencial em
parceria com Instituto Kairós e Oficina de
Arteterapia com a Casa da Criança.
- Realização de Sebo na Sede – os recursos
arrecadados pelo Sebo serão investidos na
manutenção da Oficina de Arteterapia que
objetiva resgatar os valores humanos,
possibilitando um olhar mais sensível para
si e para o outro.
- Ação pontual de assistência a situação de
vulnerabilidade social da comunidade de
entorno.

Você pode destinar diretamente
recursos para o FIA - Fundo da
Infância e Adolescência por
dedução fiscal do IRPF.
Pessoas físicas podem destinar ao
FIA até 3%.
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PROJETOS CMDCA FLORIANÓPOLIS/SC

da

deverão

ainda ter seus projetos aprovados em
conformidade com critérios específicos

Florianópolis – Projetos Jornada para o
Desenvolvimento Institucional – Jornal da DI ;
Guardiões do Futuro: Protagonistas dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e
Articula Floripa – Direito Deles Transformação
para todos
16) Associação Casa São José –
Projetos De Olho no Futuro Saudável e De
Olho no Futuro Social

constantes em edital de chamamento
público próprio.
Fonte: http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sistemas-efundos/o-que-e-o-fia-e-qual-sua-finalidade

OUTROS PROJETOS

Projeto que você pode ajudar!
(Indicação de familiares)

Confira as 16 entidades e os projetos
aprovados receber os recursos do FIA (em
anexo detalhes sobre os objetivos de cada
projeto)
1) Associação Florianopolitana de
Deficientes Físicos Projeto Estímulos
Essenciais e Recursos para Autonomia da Vida
2) Associação Comunitária Amigos
de Jesus - Projeto Lord Jiu Jitsu
3)
Comitê para Organização da
Informática - Projetos Introdução à Lógica e
Programação (GAMES) e Floripa Apps

Confira o site do CMDCA – Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de seu munícipio ou entre
em contato para conhecer os projetos
aprovados e verificar como você pode
contribuir.

DOAÇÕES:

4) Casa Lar Luz do Caminho –
Projetos Formação de Cuidadores de Crianças
pequenas da Casa Lar Luz do Caminho ;
“Pequenos Chefes" e “Minha Infância
Fotografada".

Um dos projetos que você pode
ajudar é o AMA Campos Novos, que
já possui projeto aprovado no
CMDCA de Campos Novos/SC.
Estão na busca de recursos para a
construção
do
Centro
de
Equoterapia, que irá atender 400
autistas e pessoas com deficiências
de Campos Novos e região,
englobando 12 municípios.
Passo a Passo:

5) Casa da Criança do Morro da
Penitenciária – Projeto “Esporte, Arte e
Cidadania”
6) Associação
Evangélica
Beneficente de Assistência Social - Projeto
Despertar para empreender ; Projeto Mídia
Política e Cidadania
7)
Associação Du Projetus – Projetos
Caravana da Juventude e “Protagonismo
Juvenil o Despertar”
8) Seara Espírita da Esperança da
Sociedade Espírita de Trabalho e Educação Projeto Espelho, espelho meu
9) Associação Amigos do HU –
Projeto
Avaliação
e
Intervenção
Interdisciplinar de Crianças com dificuldades
de
aprendizagem
em
situação
de
vulnerabilidade social

1) Ao fazer a destinação para o FIA,
informe os seguintes dados CNPJ
10.269.609/0001-14, Banco do Brasil
Agência: 0685-8 Conta Corrente: 24.0990

10) Centro de Apoio à Formação
Integral do SER – Projeto Música e Cidadania

2) Enviar o comprovante do depósito
para: projeta@projetaonline.com.br, e
diretoriasocial@camposnovos.sc.gov.br

12) Associação
Promocional
do
Menor Trabalhador – Projeto Encena Arte

3) Pronto, sua doação será repassada
para o Projeto Equoterapia – AMA
Campos Novos e irá beneficiar centenas
de crianças na Região Oeste do Estado.

11) Centro Cultural Escrava Anastácia
-Projeto
Fortalecendo
Vínculos e
“Potencializando Aprendizagens

13) Irmandade do Divino Espírito
Santo – Projeto Capacitação de gestores,
equipe técnica e diretoria da IDES
14) Associação de Surf da Praia do
Matadeiro – Projeto ASM Drop do Bem –
15)

Instituto

Comunitário

Grande

ROUPAS E MATERIAS ARRECADADOS PELA
ONG ESTAO PASSANDO POR UMA TRIAGEM
PARA ORGANIZAÇÃO DE UM BRECHÓ COM
OBJETIVO DE ARRECADAR RECURSOS PARA
INVESTIR EM AÇÕES SOCIAIS DA ONG.

PARA REFLETIR

”Cultivar estados mentais
positivos como a
generosidade e a compaixão
decididamente conduz à
melhor saúde mental e a
felicidade” (Dalai Lama)
INFORMAÇÕES:

Para maiores informações e sugestões entre em
contato com o Ramal 7464 ou email:
cidadaniaesaber@eletrosul.gov.br

