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FUNDO

Nº
TERM
O DE
DOAÇ
ÃO

Municipal de
Teresina

PROJETO / PROPONENTE

OBJETO

Projeto Integração
Cidadã/Centro de
Juventude Santa Cabrini

Busca a inclusão social de crianças/adolescentes,
por meio de apoio educativo, com atividades
educativas, artísticas, esportivas e/ou culturais,
envolvendo família, comunidade e fortalecimento
da rede serviços em benefício desse público.

349.440,00

Possibilitar espaço de organização comunitária de
adolecentes e jovens para construir estratégias de
participação e intervenção políticas nos diversos
setores sociais organizados, buscando mobilizar o
segmento juvenil para conquistas e garantia dos
seus direitos.

84.133,36

Possibilitar o desenvolvimento integral e pleno de
crianças/adolescentes, em situação de
vulnerabilidade ao trabalho infantil, a exploração
sexual, ao tráfico e uso de drogas, com ações
socioeducativas, de promoção da cidadania e
fortalecimento de vínculos familiares.

98.340,00

2012/
508-054

PI

Municipal de
Teresina

Cáritas/
Projeto Participação
2012/
508-054

CE

Municipal de
Fortaleza

Projeto Construindo o
Amanhã/ Projeto União
2012/
508-058

VALOR
TOTAL DO
PROJETO

QTDE
PERÍODO
BENEFI VALOR APOIO
DE
CIADOS
BNB
VIGÊNCIA

200

75.000,00
jan/2013 a
jun/2014

50

74.133,36
jan/2013 a
jun/2014

90

50.000,00
jan/2013 a
jun/2014

CE

Arte e Movimento pela
Vida/Grupo Bailarinos de
Cristo Amor e Doações
(BCAD)

Promover o desenvolvimento humano de crianças e
adolescentes em situação de vulnarabilidade
social, desenvolvendo habilidades, valores e
ampliando competências nos campos pessoal,
social, cognitivo e produtivo.

147.300,00

Ecoeducação, Cultura e
Memória do Vale do
Gramame/Congregação
Holística da Paraíba

30.000,00

2012/
508-055

Desenvolver práticas educativas, culturais, sócioambientais, de iniciação esportiva e inclusão
digital, com foco na integralidade do ser humano,
através da troca de experiências e vivencias.
Tendo como eixo central a ancestralidade,
identidade, tradição e memórias do Vale do
Gramame.

Multiplicar para
Enfrentar/Grupo Cultural
Axé de Kilú

34.000,00

2012/
508-060

Promover ações socioeducativas de enfrentamento
ao abuso e exploração sexual de
crianças/adolescentes, visando contribuir com a
população na identificação dos casos de violação
de direitos, bem como sua denuncia aos órgãos
competentes.

Brincando com
Desenvolver nas crianças/adolescentes, através das
Sons/Associação Nossa Voz artes, os eixos de aprendizagem e interligando as
em Ação
diversas linguagens artisticas.

195.750,00

150

30.000,00

63.980,00

60

30.000,00

2012/
508-060

Proporcionar um espaço que desenvolva as
habilidades tecnológicas de adolescentes da
comunidade Peixinhos - Olinda/PE, através do
curso básico de informática, a formação de redes
sociais, a conversação em espanhol e a troca de
experiências, com base na ética, criatividade e
responsabilidade tecnológica.

30.000,00

2012/
508-060

Oportunizar a crinaças práticas esportivas que
auxiliam na criação de novas referências sócio
culturais, contribuindo, assim, com seu
desenvolvimento integral. Além de aulas de
natação, balé e oficinas de arte e habilidades
sociais.

Municipal de
Fortaleza
2012/
508-058

PB

PE

PE

Municipal de João
Pessoa

Municipal de Olinda

Municipal de Olinda 2012/
508-060

PE

PE

Jovens Conectad@s/Centro
de Arte, Educação e Cultura

Municipal de Olinda

Criança Saudável Criança
Feliz/Centro de Assistência
Social Júlia Alencar

Municipal de Olinda

100

50.000,00
jan/2013 a
jun/2014

150

30.000,00
jan/2013 a
jun/2014

20

27.000,00
jan/2013 a
jun/2014
jan/2013 a
jun/2014

jan/2013 a
jun/2014

30

30.000,00
jan/2013 a
jun/2014

Possibilitar a melhoria das condições de vida das
crianças/adolescentes da comunidade do Coque,
fovorecendo a igualdade, combatendo a violência,
exercendo protagonicamente sua cidadania,
elevando a auto-estima e fortalecendo os vínculos
familiares.

109.900,00

Cidadão de Arte/Galpão dos
Meninos e Meninas de Santo
Amaro

Promover o desenvolvimento integral e saudável de
crianças/adolescentes assegurando seus direitos,
por meio de atividades de arte/cultura,
esporte/lazer e desenvolvimento da cidadania.

105.751,84

Laços de Proteção/Oratório
da Divina Providência

Garantir ações de enfrentamento e prevenção para
crianças/adolescentes e famílias, contra a
violência doméstica e sexual.

45.000,00

75

37.500,00

Contribuir para a promoção social dos beneficiários
a partir da prevenção ao uso de drogas, na
MAGIS Vida/ Fundação Fé e perspectiva de fortalecer os valores de uma vida
Alegria no Brasil
saudável, visando o usufruto de direitos e melhoria
de sua qualidade de vida, através de ações
socioeducativas.

140.945,57

30

49.500,00

SE

Projeto tem uma linha de ação voltada para a
Projeto Reca/Associação de
Municipal de Simão
inclusão social através da musicalidade e formação
Defesa dos Direitos da
Dias
cidadão, afastando crianças e jovens dos riscos da
2012/
Criança e do Adolescente
508-056
criminalidade.

99.952,80

84

99.952,80

BA

Abrindo o Tabuleiro/União Lutar pela efetiva igualdade da mulher, no âmbito
Municipal de Vitória
de Mulheres do Município de da luta geral da sociedade, pela justiça e igualdade
2012/508da Conquista
Vitória da Conquista
social.
064

56.347,20

200

53.948,58

Manter a criança/adolescente em lugar seguro no
contra turno escolhar, através de atividades que
venham contribuir para um melhor rendimento
escolar, via instrumentalização musical e
atividades culturais

72.135,00

170

72.135,00

Contribuir para a inclusão social dos indivíduos
desassistidos de formação cultural e social,
moradores de comunidades de vulnerabilidade
social. Além de permiir seu desenvolvimento
biopsicossocial.

55.000,00

PE

Resgatando a Paz/Pão da
Vida

Municipal de Recife
2012/
508-059

PE

Municipal de Recife
2012/
508-059

PE

Municipal de Recife 2012/
508-059

PE

Municipal de Recife
2012/
508-059

BA

Estadual da Bahia
2012/
508-057

MG/
ES

Municipal de
Janaúba

Tocando e
Encantando/Fundação Lar
Feliz

Municipal de
Janaúba/Construindo
Cidadãos/Associação do
Desenvolvimento Esportivo e
2012/
508-061
Cultural

130

66.500,00
jan/2013 a
jun/2014

50

70.000,00
jan/2013 a
jun/2014
jan/2013 a
jun/2014

jan/2013 a
jun/2014

jan/2013 a
jun/2014

jan/2013 a
jun/2014

jan/2013 a
jun/2014

98

34.888,60
jan/2013 a
jun/2014

MG/ Municipal de Montes
ES
Claros
2012/
508-063

Fomentar o atendimento e a proposta de inclusão
Municipal de Montes
social com oficinas de dança, esporte e informática
Claros/Projeto Construindo
para crianças, adolescentes em situação de
Sonhos/Associação Paula
vulnerabilidade social, da zona norte de Montes
Elizabete
Claros.

Municipal de Salinas/Projeto
MG/
Lajota III/Associação de Pais
Municipal de Salinas
ES
e Amigos dos Excepcionais
2012/
508-062
(APAE)

Proporcionar as crianças e adolescentes com
deficiência e suas famílias atividades
complementem a renda familiar, promova a
geração de renda e formação profissional.
TOTAL

333.400,32

300

112.453,66
jan/2013 a
jun/2014

18.988,00

20

18.988,00

1.012.000,00

jan/2013 a
jun/2014

