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Projeto Sempre alerta adotando valores
Valor

R$ 19.800,00

Período de Execução

12 meses

Público Alvo

Objetivo

Crianças
e
adolescentes
institucionalizados e acolhidos a
partir de 6 anos de idade até 18
anos de idade. Busca-se
também poder beneficiar as
famílias que receberem crianças
e adolescentes com guarda
provisória, com direito a adoção
ou que adotaram as crianças e
adolescentes, a partir de 6 anos
de idade (adoção tardia) ou
grupo
de
irmãos
que
contemplem a faixa etária
mínima.

Oferecer um espaço sob apoio
técnico para que as crianças e
jovens sejam acolhidos em seus
sentimentos,
dúvidas
e
conquistas
vivenciados
no
acolhimento e na adoção tardia,
visando
a
adaptação
e
superação
dos
desafios
associados as mesma, por meio
do desenvolvimento de um
projeto educativo que busca
empregar valores pessoais e
dar-lhes ferramentas para a
socialização e o reconhecimento
dos seus valores pessoais.

Projeto Nosso filho chegou e agora?
Valor

Público Alvo

Objetivo

R$ 52.680,00

Famílias que receberem crianças
e adolescentes com guarda
provisória, com direito a adoção
ou que adotaram as crianças e
adolescentes, a partir de 3 anos
de idade (adoção tardia) ou
grupo de irmãos.

Oferecer um espaço sob apoio
técnico e suporte psicológico
para que famílias sejam
acolhidas em seus sentimentos,
dúvidas
e
conquistas
vivenciados na adoção tardia,
visando
a
adaptação
e
superação
dos
desafios
associados a mesma, por meio
da reflexão sobre o exercício da
maternidade/paternidade e de
troca de experiências.

Período de Execução

24 meses

Projeto Se a espera é longa Aproveite e se Prepare
Valor

Público Alvo

Objetivo

R$ 26.800,00

- Pretendentes à adoção já
habilitados ou não;

Divulgar a adoção legal, bem
como esclarecer dúvidas dos
pretendentes possibilitando a
troca
de
experiências,
sensibilização, apoio, debates e
estudos sobre a adoção
assegurando a convivência
familiar e comunitária saudável.

- Pais adotivos;

Período de Execução
- Público em geral que se
interesse pela causa da adoção;
12 meses

