ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE BLUMENAU
CNPJ: 82.656.554/0001-06
Telefone: (47) 3323-0000
administrativo@apaeblumenau.org.br
Presidente: Gilson Jorge da Silva

PROJETOS APROVADOS
Projeto Valorização da Criança e do Adolescente com Deficiência – Direito de ser feliz
Valor
Público Alvo
Objetivo
Crianças e adolescentes com
deficiência
R$ 20.223,69

Tem como objetivo principal a
inclusão social da Criança e do
Adolescente com deficiência e
garantir o acesso livre a espaços
públicos e no convívio com a
Comunidade.

Período de Execução

05 meses

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO DE BLUMENAU – GEAAB
CNPJ: 05.802.593/0001-23
Telefone: (47) 98819-9991
contato@geaab.gov.br
Presidente: Angelina Pfau Mandel

PROJETOS APROVADOS
Valor

R$ 19.800,00

Período de Execução

12 meses

Projeto Sempre alerta adotando valores
Público Alvo
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.

Objetivo

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?
Público Alvo

Valor
R$ 52.680,00

Período de Execução

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.

24 meses

Valor

Objetivo

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.

Projeto Se a espera é longa Aproveite e se Prepare
Público Alvo
Objetivo

R$ 26.800,00

Período de Execução

- Pretendentes à adoção já
habilitados ou não;
- Pais adotivos;
- Público em geral que se
interesse pela causa da adoção;

12 meses

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.

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL LAR BETÂNIA
CNPJ: 83.526.640/0001-67
Telefone: (47) 3322-2207
larbetania@larbetania.org.br
www.larbetania.org.br
Presidente: Orlando Mattos Junior

PROJETOS APROVADOS
Valor
R$ 39.443,97

Período de Execução
10 meses

Projeto Futuro Sustentável 2
Público Alvo

Objetivo

Crianças e adolescentes de 06 a
15 anos de idade, em situação
de vulnerabilidade social ou
pessoal,
atendidas
pela
Instituição.

Promover a cidadania planetária
através
da
aplicação
de
conceitos socioambientais da
educação ambiental crítica, do
protagonismo e da cooperação.

ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABAM
CNPJ: 83.093.039/0001-28
Telefone: (47) 3327-0484
abam@abamonline.org.br
Interventores: Dari Diehl e Edinéia Alessandra Marchetti

PROJETOS APROVADOS

Valor

Projeto Dia do Passeio Legal – Minha História de Vida
Público Alvo
Objetivo
20 crianças e adolescentes
acolhidas institucionalmente.

R$ 58.800,60

Período de Execução

Assegurar e oportunizar o
fortalecimento da convivência
comunitária, inclusão e o
pertenciamento social.

06 meses

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA EM PRIMEIRO LUGAR
CNPJ: 11.650.030/0001-60
Telefone: (47) 3327-5728
acpl.cml@gmail.com
Presidente: Clayton Ingo Stein

PROJETOS APROVADOS
Valor
R$ 5.820,00

Período de Execução

11 meses

Projeto Transformando Vidas pela Música
Público Alvo
Crianças e adolescentes com
idade de 06 a 17 anos, do bairro
Itoupava Central em maior
situação de vulnerabilidade
social.

Objetivo

Proporcionar a vivência cultural
musical, através do canto e de
aulas de violão, e atividades
complementares
para
10
crianças e adolescentes, que
contribui
para
o
desenvolvimento social, cultural
e educacional, garantindo o
cuidado pessoal destas crianças
e adolescentes no contra turno
escolar.

ONG SÃO ROQUE
CNPJ: 83.779.264/0001-12
Telefone: (47) 3323-4061
ongsaoroque@bol.com.br
Coordenadora: Carlos Alberto Geworowski

PROJETOS APROVADOS
Projeto Corpo em Movimento
Público Alvo

Valor
R$ 38.569,66

60 crianças e adolescentes

Período de Execução
12 meses

Objetivo
Propiciar possibilidades de
aprendizagens
alternativas
aquelas oferecidas nas escola,
ampliando o universo cultural e
incentivando o desenvolvimento
da autonomia, protagonismo,
criatividade e construção de
relações afetivas saudáveis.

ASSOCIAÇÃO CASA SÃO FELIPE NERI
CNPJ: 22.528.347/0001-44
Telefone: (47) 3325-5783
casadeacolhida@saofeliepneri.com.br
Presidente: Joelma Benta Rocha

PROJETOS APROVADOS
Projeto Cantando e Encantando
Público Alvo

Valor
R$ 12.600,00

Período de Execução

12 meses

60 crianças e adolescentes

Objetivo
Estimular
crianças
e
adolescentes
ao
canto,
desenvolver o interesse pela
música, estimular o potencial,
criatividade,
sensibilidade,
concentração e auto-estima,
proporcionando aos envolvidos
a oportunidade de ser um
agente
transformador
da
sociedade por meio de sua
educação musical.

CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE

CNPJ: 79.372.108/0001-65
Telefone: (47) 3702-1900
blumenau@cerene.org.br
Presidente: Marcos Edwin Mey

PROJETOS APROVADOS
Valor

Projeto Fique Conectado com seus sonhos
Público Alvo

R$ 32.397,50

120 professores e 2547 alunos
do 7º ao 9º da rede municipal

Período de Execução

09 meses

Objetivo

Capacitar professores de alunos
das séries 7, 8 e 9 da rede de
ensino público municipal da
região norte de Blumenau para
exercerem, ao lado da família, o
importante papel de educadores
e motivadores de alunos
sujeitos de seus próprios
sonhos, prevenindo-os sobre
dificuldades em realizá-los, e da
ameaça
que
o
uso
indiscriminado,
abuso
e
dependências de substâncias
psicoativas representam para
inviabilizar esses sonhos.

CRUZ AZUL NO BRASIL
CNPJ: 01.127.311/0001-89
Telefone: (47) 3337-4200
cruzazul@cruzazul.org.br
www.cruzazul.org.br
Presidente: Rolf Hartmann

PROJETOS APROVADOS
Valor
R$ 74.482,54

Projeto Bate Papo
Público Alvo
Crianças de 07 a 12 anos de
idade, participantes de coletivos
esportivos.

Período de Execução
12 meses

Valor

Projeto Movimento Vida
Público Alvo

Objetivo
Fortalecer projetos esportivos
com intervenções de prevenção
ao uso e abuso de substâncias
psicoativas, bem como editar e
publicar
material
com
intervenções
práticas
que
possam contribuir com coletivos
existentes.

Objetivo

R$ 148.127,86

Período de Execução

Adolescentes de 12 a 17 anos de
idade,
e
situação
de
vulnerabilidade social e que
apresentem
dificuldades
comportamentais.

12 meses

Valor
R$ 21.049,69

Período de Execução

07 meses

Valor
R$ 54.920,40

Período de Execução

12 meses

Realizar intervenções sócio
culturais que possibilitem o
desenvolvimento de habilidades
psicológicas
e
repertório
comportamental amplo do
público alvo, promovendo uma
vida sem drogas, bem como
fortalecer a eficácia do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Projeto Capacita-ação
Público Alvo
Assistentes sociais, educadores
sociais, psicólogos, professores,
agentes de saúde, conselheiros
de
direitos
e
tutelares,
servidores
públicos
dos
equipamentos de defesa e
garantia de direitos da criança e
do adolescente, do quadro
efetivo
do
município
e
colaboradores e voluntários da
Cruz Azul.

Objetivo
Capacitar
e
qualificar
multiplicadores e atores sociais
atuantes na política pública de
defesa e garantia de direitos da
criança e do adolescente, para
ações continuadas de prevenção
na problemática das drogas
através de multiplicadores.

Projeto Já Parou pra pensar?
Público Alvo
- Prevenção Familiar: Pais e
filhos estudantes dos 8º e 9º
anos de uma escola municipal
de Blumenau/SC.
- Capacitação: Pais, filhos,
professores, profissionais gerais
da escola e técnicos atuantes
nos serviços do bairro em que a
escola está inserida.
- Vídeos (Vlogs): Adolescentes
com idade entre 12 a 17 anos.

Objetivo
Desenvolver
projeto
de
prevenção às drogas eficaz com
base no fortalecimento familiar,
além de contribuir para a
produção
de
conteúdo
adequado na área de direitos da
criança e do adolescente, bem
como na prevenção às drogas
através da criação, edição e
publicação de vídeos.

ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOSDEFICIENTES AUDITIVOS - ABADA
CNPJ: 79.371.803/0001-02
Telefone: (47) 3340-2463
adm.abada@gmail.com
Presidente: Nilva Goretti Fermollen

PROJETOS APROVADOS

Valor

R$ 18.575,58

Projeto Teatro Acessível
Público Alvo
Crianças e adolescentes com
deficiência auditiva e ouvintes
priorizando integrantes de suas
famílias.

Objetivo
Viabilizar
atividade
cultura
através da dança e teatro com
crianças e adolescentes com
deficiência auditiva e ouvintes
buscando a acessibilidade.

Período de Execução

12 meses

Valor

Projeto Saúde Auditiva
Público Alvo

R$ 85.024,19

Crianças e adolescentes com
deficiência auditiva e suas
famílias.

Período de Execução

Objetivo
Habilitar e reabilitar crianças e
adolescentes com Deficiência
Auditiva
estimulando
seu
desenvolvimento
integral,
visando sua inserção social e
educacional

12 meses

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PURO AMOR
CNPJ: 08.677.364/0001-12
Telefone: (47) 3330-0698
ass.puroamor@gmail.com
Presidente: Sônia Ziehlsddorf

PROJETOS APROVADOS
Valor

Projeto Fazendo Arte
Público Alvo
76 crianças e adolescentes

R$ 43.117,92

Período de Execução

12 meses

Objetivo
Oportunizar as crianças e
adolescentes estímulos positivos
por meio das artes e do lazer
para
possibilitar
o
seu
desenvolvimento integral.

Valor

Projeto Alimentação Saudável
Público Alvo

R$ 11.205,03

Crianças e adolescentes
atendidos pela Instituição

Período de Execução

Objetivo
Proporcionar
acesso
a
informação sobre alimentação
saudável, meios de prevenção
para ganho de peso exagerado e
as demais comorbidades que
estão diretamente ligadas à
obesidade.

12 meses

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA EURÍPEDES BARSANULFO
CNPJ: 07.098.848/0001-44
Telefone: (47) 3222-1896
apeb.bnu@gmail.com
Presidente: Celso Luiz Wagner

PROJETOS APROVADOS
Valor

R$ 47.400,00

Período de Execução

24 meses

Projeto A Meta Somos Nós
Público Alvo
Crianças e adolescentes com
idade de 10 a 15 anos e suas
famílias, em situação de
vulnerabilidade
e
risco
pessoal/social,
devidamente
matriculada na Rede Pública de
Educação, sendo garantido
100% de gratuidade no acesso
às atividades previstas no
projeto.

Objetivo
Oferecer espaços para a
prevenção da violência e
exploração
sexual
infantojuvenil
para
crianças
e
adolescentes com idade entre
10 e 15 anos, estimulando à
convivência
saudável,
o
fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, com
base
no
exercício
da
solidariedade, desenvolvimento
da capacidade reflexiva e crítica.

Valor

Projeto Bom Começo
Público Alvo

R$ 92.280,00
40 crianças

Período de Execução

24 meses

Objetivo
Oportunizar ações com vistas a
convivência e ao fortalecimento
de
vínculos
familiares
e
comunitários, por meio da
oferta de espaços lúdicos e
pedagógicos a crianças com
idade entre quatro e seis anos.

