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Descrição

Nota

Valor

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS

R$ 82.538,81

RECEITAS DE DOACOES

R$ 82.538,81

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

R$ 82.538,81

RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS

R$ 82.538,81

(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

R$ (81.766,38)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (81.766,38)

(-) R E S U L T A D O

R$ (81.766,38)

OPERACIONAL

SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO

R$ 772,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BC.D1.25.60.5B.7A.4F.DC.1E.19.1B.F4.AA.89.50.02.71.84.45.2E-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador
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Palavra da

Presidente
Vivemos em um momento de grandes incertezas econômicas
que agravam as problemáticas sociais, de forma mais significativa, nas comunidades que apresentam alternativas para
transformar esta realidade. Observando as demandas sociais,
desenvolvemos ao longo de 2019 projetos e programas visando promover o desenvolvimento Psicosociopedagógicos
junto à comunidade do Sol Nascente.
As conquistas apresentadas neste relatório demonstram a
cooperação e o esforço de muitos, mas principalmente, reconhece o investimento social privado como um instrumento
importante para a transformação social. É devido ao envolvimento continuo de nossos mantenedores que todas as ações
aqui relacionadas foram viabilizadas. A eles o nosso reconhecimento, mas sabemos que o retorno maior é a melhoria da
vida de milhares de pessoas.
Com satisfação, queremos compartilhar os resultados de nossas iniciativas no cumprimento da missão de “proporcionar a
participação da sociedade em ações de responsabilidade social”.
Nas páginas que se seguem, relacionamos as principais ações
realizadas em 2019, resultado da construção conjunta com
os nossos mantenedores e parceiros.
Laura de Souza Romão
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Finalidade

Estatutária
Organização da Sociedade Cívil (OSC) sem
fins lucrativo, que atua desde 02/01/2013
na Região de Brasília – Ceilândia, mais especificamente na cidade de SOL NASCENTE, tem por finalidade realizar programas e
projetos que contribuam para o desenvolvimento local, propondo e/ou respondendo
as demandas apresentadas pela comunidade. Atendemos em média 220 Crianças
e Famílias/ ano, oferecendo oportunidades
de prática nas áreas de educação, saúde,
esporte, cultura, lazer e ações de geração
de trabalho (Jovem Aprendiz) e renda para
crianças, adolescentes e suas famílias participantes do projeto, contribuindo assim
para o desenvolvimento social e físico de
toda a comunidade, além de agir de forma
preventiva em relação ao ingresso no mundo das drogas e do crime.

6

ATUAÇÃO
A instituição atua na comunidade do Sol Nascente trecho II
e III, e P. Norte.

MISSÃO
Apoiar crianças, jovens mulheres
e famílias em situação de vulnerabilidade na defesa, elevação
e manutenção da qualidade de
vida através de ações assistenciais preventivas e de promoção
humana.

Reconhecimento

e Certificações
Recebimento de troféu
“Denfesores da justiça e da Cidadania”
A Subsecretaria de Apoio às Vítimas de
Violência (SUBAV), órgão da secretaria de
Estado de Justiça e cidadania do Distrito
Federal, em reconhecimento aos merítorios
serviços prestados à sociedade brasileira.
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal

VALORES
Preservação de valores familiares, fortalecimento de vínculos, honestidade, transparência e corência em nossas
ações e relações, respeito pela
diversidade social, cultural,
ambiental e econômica, valorização e reconhecimento de
sua complexidade.

Certificação Princípios Internacionais de
Transparência e Boas Práticas Sociais
Instituto Sabin e Phomenta – Membros do Comitê
Internacional de Monitoramento de ONGs

Selo Doar
Instituto Doar

VISÃO
Ser reconhecida como instituição de promoção do desenvolvimento integral e harmônico
da criança, do adolescente e do
jovem com integração familiar e
com acesso democrático a bens
culturais, de educação e de proteção à vida.

Selo Social
Certificação adquirida pelo compromisso com
o desenvolvimento social local nas áreas de
educação e Saúde
Instituto Abaçaí
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Programas

e Projetos
A Associação Mãos Solidárias tem realizado no decorrer destes anos, algumas contribuições a comunidade do Sol Nascente
que vivem em situações de fragilidades sociais e econômicas.
A gestão social norteia a governança democrática da Associação Mãos Solidárias,
contribuindo para a construção de um espaço institucional fortalecido pelo compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento humano. A efetividade social que
está atrelada à melhoria da qualidade de
vida da população e á práxis comunitária
passa a ser variáveis de construção de uma
gestão completa.
Nossa atuação é dividida em projetos que
têm objetivos, público-alvo e atividades
diferentes, mas com uma missão única
de trabalhar com famílias em risco social
para que promovam um ambiente em que
crianças e adolescentes e suas famílias
possam desenvolver todo seu potencial e
socialização na comunidade.
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Serviços, programas, projetos e
benefícios que executamos na
comunidade do Sol Nascente
01 Projeto Crescer
02 Projeto Crescendo e Transformando
03 Projeto Escola de Música
04 Projeto Escolinha de Karatê
05 Projeto Ação Assistencial
06 Projeto Pequeno Cidadão
07 Projeto Escola de Informática
08 Projeto Escola de Inglês
09 Curso Profissionalizante para mães
10 Projeto Vila da Criança
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Projeto

Crescer
Atividades de relevante interesse
público, como integração familiar,
acompanhamento pedagógico e
psicossocial, oficinas e dinâmicas de
grupo, com atuação junto a crianças
oriundas de famílias expostas à
vulnerabilidade social.
Público Alvo
Crianças de 2 a 6 anos

DESCRIÇÃO
A instituição atua na esfera da Assistência Social, a
partir da Proteção Social Básica, onde durante o ano
de 2019 desenvolveu um trabalho de interesse público, que se mostrou relevante propondo sua atuação
com crianças oriundas de famílias que estão expostas
a vulnerabilidade social. As atividades propostas neste
projeto durante o ano de 2019 foram:
Grupo de pais e filhos (uma vez por mês);
Acompanhamento pedagógico e psicossocial;
Oficinas de: música, teatro, cozinha pedagógicas, esporte, dança, tae-kwon- do, contação
de histórias, oficinas pedagógicas.
Dinâmicas de grupo.
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ESTRATÉGIA UTILIZADA
Elaboração
As atividades e ações propostas pelo
Projeto foram elaboradas e pensadas
pela equipe técnica da instituição com
o suporte de Leis e Resoluções especificas a Política de Assistência Social, bem
como com a participação do usuário, levando em consideração sua opinião tanto na elaboração, quanto na avaliação
dos resultados.

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

60

crianças matriculadas
30 crianças turno matutino
30 crianças turno vespertino
O atendimento e acompanhamento foram realizados por
uma pedagoga e uma recreativa. Contou ainda com o suporte
e participação da equipe técnica
composta por assistente social e
pedagoga, bem como oficinas.

Projeto realizado entre
fevereiro e dezembro

Execução
Buscando atender os objetivos previstos
nos programas e projetos, as atividades
desenvolvidas foram previamente planejadas e, sempre que necessário, foram
adequadas às características do grupo.
Entre as atividades oferecidas no ano de
2019 destacam – se:
Atividade Física recreativas, funcional e esportiva;
Atividade Lúdica Confecção de
trabalhos, organização de peças
de teatro, dança, leitura, filmes e
comunicação (expressão verbal e
gestual em dinâmicas de grupo);
Atividades sociais e Comunitárias: atividades para desenvolvimento de consciência de cidade e
formação de valores participação
de coral, feira do livro, oficinas diversas e de respeito ao meio - ambiente (oficinas, palestras, diversas, etc.);
Atividades e dinâmicas com grupos
de convivência e fortalecimento de
vínculos, envolvendo país.
O programa foi elaborado e proposto partindo da convivência diária que,
possibilitou as trocas de experiências
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OBJETIVO GERAL
Oferecer a criança um ambiente
alegre, de observação e socialização, de recreação, arte, cultura e
lazer, que desperte a curiosidade
da criança para que as mesmas
venham a viverem novas experiências, expressando espontaneamente suas ideias e sentimentos,
propiciando desta forma o desenvolvimento infantil.

ESPECÍFICOS
Promover acolhida as crianças a
partir dos 04 anos e suas famílias;
Promover atendimento as crianças, através de acompanhamento realizado pela equipe técnica
da instituição pedagoga, psicóloga e assistente social;
Proporcionar espaço de convívio
familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade;
Promover o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
Desenvolver oficinas e espaço lúdico, a fim de possibilitar
o desenvolvimento cognitivo e
motor dos assistidos;
Promover grupo de pais e espaços de reflexão sobre o papel
das famílias na proteção das
crianças e no processo de desenvolvimento infantil;
Desenvolver oficinas pedagógicas
objetivando estimular através das
atividades de coordenação motora fina e ampla a cognição;
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e vivencias. Os grupos contaram com
atendimento individual e orientação de
profissionais habilitados para trabalhar
com crianças e adolescentes.
Monitoramento
O monitoramento foi realizado de forma contínua durante o decorrer do ano
de 2019, sendo executadas reuniões de
equipe técnica mensal, análise de relatórios de atividade, bem como de atendimento. O monitoramento se mostra
como instrumental importante, uma vez
que trará dados relevantes para o bom
andamento das ações propostas.
Avaliação
A Avaliação vem configurando-se como
um processo constante adotado pela
instituição, mostrando-se essencial para
garantir a qualidade do serviço ofertado,
pois possibilita reflexões sobre dados
significativos, visando prover mudanças
para a superação das dificuldades.Sendo
assim, a avaliação ocorreu em várias dimensões: com as crianças e adolescentes assistidos, com famílias assistidas,
com funcionários e equipe técnica atuantes no programa, bem como voluntários e diretoria.
A avaliação foi realizada através de pesquisa de satisfação dos usuários contemplados pelo serviço periodicamente.
Nas avaliações, na média de todos os
serviços, os itens excelente e bom somaram cerca de 90% das respostas
(Apenas 3% do total dos atendimentos
foram qualificados como ruim). O que
vem dar um Feedback positivo e satisfaz plenamente à equipe de trabalho da
entidade, que através do seu esforço e
dedicação procuram a qualificação do
serviço.

Projeto

Crescendo e

Transformando

Promove o bem estar, a qualidade de
vida e a proteção à família, à infância
e à adolescência, buscando prevenir
situações de risco social.

Público Alvo
Famílias

Projeto

Escola de
Música
Visa o desenvolvimento do senso
artístico, apurando os sentidos e
proporcionando um exercício de atenção
e aprendizagem ricos para trabalhar a
fala, o repertório vocabular, a capacidade
de abstração e a interpretação, tanto
dos sons quanto dos textos.

Público Alvo
Crianças e adolescentes
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Projeto

Escolinha de
Karatê
Utiliza a prática do esporte como meio
de socialização, interação e educação,
desenvolvendo habilidades físicas,
motoras, técnicas e táticas, formando
cidadãos detentores de princípios e
valores, além da formação e lapidação de
futuros talentos para o esporte.
Público Alvo
Crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos

DESCRIÇÃO
O projeto iniciou em março e se desenvolveu utilizando um método de iniciação simplificado do karatê, tendo formação lúdica, com turmas de crianças
de 6 a 15 anos, divididos nas seguintes categorias
- Meninos: de 6 a 8 anos, 9 a 11 anos, 12 a 15 anos
e Meninas: de 6 a 15 anos.
Além disso se desenvolveram as atividades com os
seguintes princípios:
Tendo o karatê como estratégia e com foco
na ludicidade;
Utilizando-se da e da interdisciplinaridade das
áreas: educação, social, saúde, psicologia, nutricional, etc.
Priorizando o voluntariado para desenvolvimento das atividades em geral.
Buscando parcerias financeiras e logísticas,
como órgãos públicos, instituições de serviços, universidades, clubes, associações esportivas, etc.
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Desenvolvendo as atividades de forma sistemática, com a formação de turmas no período da manhã e tarde.
Fez-se o acompanhamento das crianças quanto à
sua frequência e desempenho no projeto.

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

220

famílias assistidas

ESTRATÉGIA UTILIZADA
Elaboração
As atividades e ações propostas pelo
Projeto foram elaboradas e pensadas
pela equipe técnica da instituição com
o suporte de Leis e Resoluções especificas a Política de Assistência Social, bem
como com a participação do usuário, levando em consideração sua opinião tanto na elaboração, quanto na avaliação
dos resultados.
O programa é elaborador e proposto partindo da convivência diária que, possibilita a troca de experiências e vivencias.
Os grupos contam com atendimento
individual e orientação de profissionais
habilitados para trabalhar com crianças
e adolescentes.

Execução
Buscando atender os objetivos previstos
nos programas e projetos, as atividades
desenvolvidas foram previamente planejadas e, sempre que necessário, foram
adequadas às características do grupo.
Entre as atividades oferecidas destacam
– se:
Prática esportiva do karatê como
estratégia e foco na ludicidade;
Utilizar – se do tempo de convivência para se trabalhar a formação de valores éticos, de disciplina,
responsabilidade e respeito;
Acompanhar a evolução nas áreas
de educacional, social, saúde, psicologia, nutricional, etc;
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Desenvolvimento de atividades de
forma sistemática, com a formação de turmas no período da manhã e tarde;
Acompanhamento das crianças
quanto a sua frequência e desempenho no projeto.
Monitoramento:
O monitoramento é realizado de forma
continua sendo que são realizadas reuniões de equipe técnica mensal, análise
de relatórios de atividade, bem como
de atendimento. O monitoramento se
mostra como instrumental importante,
uma vez que trará dados relevantes para
o bom andamento das ações propostas.
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Avaliação
A Avaliação vem configurando-se como
um processo constante adotado pela
instituição, mostrando-se essencial para
garantir a qualidade do serviço ofertado,
pois possibilita reflexões sobre dados
significativos, visando prover mudanças
para a superação das dificuldades.Sendo
assim, a avaliação deve ocorrer em várias dimensões: com as crianças e adolescentes assistidos, com famílias assistidas, com funcionários e equipe técnica
atuantes no programa, bem como voluntários e diretoria. A avaliação foi realizada através de pesquisa de satisfação
dos usuários contemplados pelo serviço
periodicamente.

Projeto

Ação
Assistencial
Desenvolvido basicamente com
voluntários, caracteriza-se por seu caráter
suplementar e provisório, através da
arrecadação de donativos e distribuição
aos cidadãos e às famílias em situação de
vulnerabilidade emergencial.

Público Alvo
Famílias

DESCRIÇÃO
Este projeto se desenvolve, basicamente com voluntários. O trabalho de apoio à comunidade caracteriza – se por seu caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude
de situações de vulnerabilidade emergencial.
Assim a entidade desenvolverá uma série de ações
que visão arrecar donativos, tais como: alimentos,
roupas, utensílios, móveis e eletrodomésticos, agasalhos, cobertas, material escolar, entre outros,
sendo todos estes destinados aos assistidos.
Para se habilitar a receber as doações foi realizado
um cadastro na entidade, com a realização de avaliação técnica. Somente foram atendidas famílias
que possuíam cadastro na entidade e atendessem
as exigências que caracterizavam uma situação de
risco e vulnerabilidade social. Ainda poderá ser ofertado apoio a famílias para enfrentar problemas diversos, e encaminhamento a rede socioassistencial
quando necessário.
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ESTRATÉGIA UTILIZADA
OBJETIVO GERAL
Oferecer assistência às famílias
em situação de exclusão social, ou
que estejam passando por situações emergenciais.

ESPECÍFICOS
Oferecer assistência através de
assessoramento e fornecimento de benefícios momentâneos,
além de combater a fome e a
miséria, tendo como público
alvo famílias em situação de
falta de acesso às oportunidades oferecidas pela sociedade
aos seus membros.
Realizar campanhas de coletas de donativos, tais como,
alimentos, roupas, utensílios,
móveis e eletrodomésticos,
agasalhos, cobertas, material
escolar, etc.
Auxiliar na melhoria da qualidade de vida de quem vive em
estado de vulnerabilidade.
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Elaboração
As atividades e ações propostas pelo
Projeto foram elaboradas e pensadas
pela equipe técnica da instituição com
o suporte de Leis e Resoluções especificas a Política de Assistência Social, bem
como com a participação do usuário, levando em consideração sua opinião tanto na elaboração, quanto na avaliação
dos resultados.
Execução
Ofertou – se assistência através de
assessoramento e fornecimento de
donativos, além de combater a fome
e a miséria, tendo como público alvo
famílias em situação de falta de acesso às oportunidades oferecidas pela
sociedade aos seus membros, ou seja,
que estão em situação de exclusão
social que implica na privação, falta
de recursos ou, de uma forma mais
abrangente, ausência de cidadania, ou
ainda, que estejam vivendo situações
emergenciais.

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

220

familias assistidas

2.500kg

alimentos distribuídos

2.500

peças de roupa e sapatos
Monitoramento
O monitoramento foi realizado de forma
continua durante o decorrer do ano de
2019, sendo executadas reuniões mensais da equipe técnica, analise de relatório de atividades, bem como de atendimento. O monitoramento se mostra
como instrumental importante, uma vez
que trará dados relevantes para o bom
andamento das ações propostas.
Avaliação
A Avaliação vem configurando-se como
um processo constante adotado pela
instituição, mostrando-se essencial
para garantir a qualidade do trabalho,
pois possibilita reflexões sobre dados
significativos, visando prover mudanças para a superação das dificuldades.
Sendo assim, a avaliação deve ocorrer
em várias dimensões: com as crianças
e adolescentes assistidos, com famílias
assistidas, com funcionários e equipe
técnica atuantes no programa, bem
como voluntários e diretoria. A avaliação foi realizada através de pesquisa de
satisfação dos usuários contemplados
pelo serviço, avaliação realizada periodicamente.

40

eletrodoméstico e móveis

1200

produtos de higiene
e limpeza

800
bolos

1.200

itens diversos
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Projeto

Pequeno
Cidadão
Atividades de relevante interesse
público, como integração familiar,
acompanhamento pedagógico e
psicossocial, oficinas e dinâmicas de
grupo, com atuação junto a crianças
oriundas de famílias expostas à
vulnerabilidade social.
Público Alvo
Crianças e adolescentes
de 6 a 15 anos

DESCRIÇÃO
As ações e atividades desenvolvidas durante o
ano 2019 no Programa Crescendo e Transformando da Associação Mãos Solidárias, estão
de acordo com o de Serviço de Proteção Social
Básica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme Resolução CNAS nº
109/2009.
Os serviços ofertados a partir da Proteção Social
Básica compreendem ações de: atendimento;
orientação e encaminhamentos; grupo de fortalecimento de vínculos; oficinas; fortalecimento
da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; banco de dados de usuário e organizações;
elaboração de relatórios, pareceres e estudos
sociais; desenvolvimento do convívio familiar e
comunitário; mobilização para a cidadania, entre outras ações, segundo prevê a Resolução do
CNAS nº 109/2009.
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ESTRATÉGIA UTILIZADA
Elaboração
As atividades e ações propostas pelo Projeto foram elaboradas e pensadas pela
equipe técnica da instituição com o suporte de Leis e Resoluções próprias a Política de Assistência Social, bem como com
a participação dos usuários, levando em
consideração sua opinião tanto na elaboração, quanto na avaliação dos resultados.
Execução
Buscando atender os objetivos previstos
nos programas e projetos, as atividades
desenvolvidas foram previamente planejadas e, sempre que necessário, foram
adequadas às características do grupo.
Entre as atividades oferecidas no ano de
2019 destacam-se:
Atividade Física: recreativa, funcional e esportiva;
Atividade Lúdica: confecção de
trabalhos, organização de peças
de teatro, danças, leitura, filmes e
comunicação (expressão verbal e
gestual em dinâmicas de grupo);
Atividades e dinâmicas com grupos
de convivência e fortalecimento de
vínculos envolvendo pais.

OBJETIVO GERAL
Propor ações que buscam promover o bem-estar e a melhoria
da qualidade de vida das famílias
atendidas através deste, a fim de
garantir a proteção social à família, à infância, à adolescência, e
prevenir a ocorrência de situações
de risco social.

ESPECÍFICOS
Promover atendimento as famílias, através de acompanhamento realizado pela equipe
técnica da instituição;
Promover o fortalecimento dos
vínculos familiares;
Estimular o sentimento de pertença e de identidade social e
comunitária;
Orientar e encaminhar às famílias a rede socioassistencial do
município;
Acolher e acompanhar famílias
assistidas que vivem em estado de vulnerabilidade social;
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O programa foi elaborado e proposto partindo da convivência diária que, possibilitou
a troca de experiências e vivencias. Os grupos contaram com atendimento individual e
orientação de profissionais habilitados para
trabalhar com crianças e adolescentes.
Monitoramento
O monitoramento foi realizado de forma contínua durante no decorrer do ano
2019, sendo que foram executadas reuniões de equipe técnica mensal, análise
de relatórios de atividade, bem como
de atendimento. O monitoramento se
mostra como instrumental importante,
uma vez que trará dados relevantes para
o bom andamento das ações propostas.
Avaliação
A Avaliação vem configurando-se como
um processo constante adotado pela instituição, mostrando-se essencial para garantir a qualidade do trabalho, pois possibilita reflexões sobre dados significativos,
visando prover mudanças para a superação das dificuldades. Sendo assim, a avaliação deve ocorrer em várias dimensões:
com as crianças e adolescentes assistidos,
com famílias assistidas, com funcionários
e equipe técnica atuantes no programa,
bem como voluntários e diretoria.
A avaliação foi realizada através de pesquisa de satisfação dos usuários contemplados pelo serviço periodicamente.
Nas avaliações, na média de todos os
serviços, os itens excelente e bom somaram cerca de 90% das respostas (Apenas 3% do total dos atendimentos foram
qualificados como ruim). O que vem dar
um Feedback positivo e satisfaz plenamente a equipe de trabalho da entidade,
que através do seu esforço e dedicação
procuram a qualificação do serviço.
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Projeto

Escola de
Informática
O conhecimento de informática é
fundamental para todos nos dias de
hoje. O mercado de trabalho cobra
isso! O curso de informática básica
possibilitará ao aluno se qualificar para o
mercado de trabalho e gerar renda para
sua família, melhorando assim, a sua
autoestima e sua qualidade de vida.
Público Alvo
Crianças e adolescentes
de 10 a 17 anos

DESCRIÇÃO
Projeto de Inclusão digital trata-se de um programa de incentivo ao aprendizado de crianças que não
tem condições de estudar. A idéia do projeto e levar conhecimento aos que necessitam e mostrar
que todos podem ter as mesmas oportunidades, se
houver incentivo e ajuda.
Sendo o principal intuito do projeto a formação de
multiplicadores, a metodologia adotada visa, principalmente, obter o comprometimento das pessoas
beneficiadas com o projeto. Desta forma, para participar dos cursos de qualificação básica, a serem
oferecidos através do presente projeto, as pessoas
precisarão doar um número de horas do seu tempo
para trabalhar em prol do projeto. Essas horas doadas poderão ser gastas ministrando cursos básicos nas quais tenham conhecimento, fazendo manutenção em equipamentos ou dando suporte aos
novos alunos. E fornecida à comunidade uma ferra23

a inclusão digital, pois, a educação para o uso da
ferramenta digital em benefício próprio ou coletivo
deve acompanhar todas as medidas aplicadas, a fim
de que, estas melhorem a qualidade de vida e dignidade, tornando-se efetivamente inclusivas.
A apropriação da tecnologia consiste na capacidade
de compreender o universo que a envolve concretizado nas possibilidades de uso e nos rumos que a
tecnologia toma com o objetivo de não estar sujeito
a ela, mas sim sujeitá-la, isto é, influir na importância e finalidades dela. Será fornecida à comunidade
onde o projeto será realizado, uma ferramenta do
tipo rede social, onde todos os moradores interessados daquela comunidade se farão presentes.
menta do tipo rede social, onde todos os moradores interessados da comunidade se farão presentes.
O intuito é melhorar a comunicação e a articulação
da comunidade para resolver problemas sociais que
afetem o Sol Nascente, e por consequência que requeiram o envolvimento de todos para solucioná-los.
Ao longo do projeto, são realizadas avaliações simples
com o único propósito de identificar as pessoas mais
indicadas para serem os multiplicadores do projeto.
Nesta ação de extensão a um compartilhamento
de conhecimentos, bastante característico quando
há a interação entre os instrutores e comunidade.
A comunidade com seus saberes, decorrentes da
sua experiência cotidiana relacionam os potenciais
da ferramenta aprendidos com as suas necessidades. Disto decorre uma síntese dos saberes, a qual
provoca a mudança da prática da comunidade ou
individual, bem como a produção de novos conhecimentos. Este trabalho a extensão se dará através da
comunicação de uma tecnologia para a inclusão social por meio da inclusão, podemos afirmar que esta
inclusão só vai ser efetiva se progredir junto com a
geração de renda e a educação.
E neste contexto é necessário muito mais que o
acesso ao computador e a internet, bem como, conhecimento técnico, que por si só não constituem
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Ao longo do projeto, serão realizadas avaliações
simples com o único propósito de identificar as
pessoas mais indicadas para serem os multiplicadores do projeto.

ESTRATÉGIA UTILIZADA
Elaboração
As atividades e ações propostas pelo Projeto foram elaboradas e pensadas pela
equipe técnica da instituição com o suporte de Leis e Resoluções próprias a Política de Assistência Social, bem como com
a participação dos usuários, levando em
consideração sua opinião tanto na elaboração, quanto na avaliação dos resultados
Execução
Buscando atender os objetivos previstos
nos programas e projetos, as atividades
desenvolvidas foram previamente planejadas e, sempre que necessário, foram
adequadas às características do grupo.
Entre as atividades oferecidas destacam-se:
Atividade Física: recreacional,
funcional e esportiva;

Atividade Lúdica: confecção de
trabalhos, organização de peças
de teatro, dança, leitura, filmes e
comunicação (expressão verbal e
gestual em dinâmicas de grupo);
Atividades e dinâmicas com grupos de convivência e fortalecimento de vínculos envolvendo pais.
O programa foi elaborado e proposto partindo da convivência diária que,
possibilita a troca de experiências e vivencias. Os grupos contam com atendimento individual e orientação de profissionais habilitados para trabalhar com
crianças e adolescentes.
Monitoramento
O monitoramento é realizado de forma contínua durante o decorrer do ano,
sendo que são executadas reuniões
mensais com a equipe técnica , análise
de relatórios de atividade, bem como
de atendimento. O monitoramento se
mostra como instrumental importante,
uma vez que traz dados relevantes para
o bom andamento das ações propostas
Avaliação
A Avaliação vem configurando-se como
um processo constante adotado pela instituição, mostrando-se essencial para garantir a qualidade do serviço ofertado, pois
possibilita reflexões sobre dados significativos, visando prover mudanças para a
superação das dificuldades. Sendo assim,
a avaliação ocorre em várias dimensões:
com as crianças e adolescentes assistidos, com as famílias assistidas, com os
funcionários e equipe técnica atuantes no
programa, bem como voluntários e diretoria. A avaliação é realizada através de
pesquisa de satisfação dos usuários contemplados pelo serviço periodicamente.

OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno a desenvolver
atividades ligadas à área de informática de modo profissional e
atualizado, visando à ampla utilização dos recursos de editoração
de texto, planilhas eletrônicas,
softwares de apresentação e demais aplicativos.

ESPECÍFICOS
Desenvolver no aluno o interesse pela informática;
Familiarizar o aluno no uso do
computador;
Permitir ao aluno conhecer os
componentes de Hardware e
Software de um computador;
Desenvolver habilidades de
criatividade;
Desenvolver autonomia na utilização das ferramentas da informática compreendendo a
sua abrangência para pesquisa
e apresentação dos trabalhos;
Desenvolver habilidades técnicas necessárias para o ingresso
no mercado de trabalho;
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Projeto

Escola
de Inglês
Por ser uma língua universal o inglês
é fundamental do desenvolvimento
educacional. É importante introduzir esse
aprendizado desde a primeira infância,
quando as crianças tem mais facilidade
para aprender uma segunda língua, até o
ensino médio, quando é decisivo para o
início da vida profissional dos estudantes.

Público Alvo
Crianças e adolescentes
de 10 a 17 anos

ESTRATÉGIA UTILIZADA
Elaboração
As aulas de inglês realizadas pelo Projeto foram elaboradas e pensadas pela
equipe técnica da instituição, para desenvolver as crianças e adolescentes
em outra língua, com um técnica diferente, onde os alunos aprendem de
acordo com seu desenvolvimento, levando em consideração quanto na avaliação dos resultados
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OBJETIVO GERAL

Execução
Buscando atender os objetivos previstos
nos programas e projetos, as atividades
desenvolvidas foram previamente planejadas e, sempre que necessário, foram adequadas às características do grupo. Entre
as atividades oferecidas destacam-se:
Atividade Física: recreacional,
funcional e esportiva;
Atividade Lúdica: confecção de
trabalhos, organização de peças
de teatro, dança, leitura, filmes e
comunicação (expressão verbal e
gestual em dinâmicas de grupo);
Atividades e dinâmicas com grupos de convivência e fortalecimento de vínculos envolvendo pais.
O programa foi elaborado e proposto partindo da convivência diária que, possibilita a
troca de experiências e vivencias. Os grupos contam com atendimento individual e
orientação de profissionais habilitados para
trabalhar com crianças e adolescentes.
Monitoramento
O monitoramento é realizado de forma contínua durante o decorrer do ano,
sendo que são executadas reuniões
mensais com a equipe técnica , análise
de relatórios de atividade, bem como
de atendimento. O monitoramento se
mostra como instrumental importante,
uma vez que traz dados relevantes para
o bom andamento das ações propostas

A nossa intenção é oferecer
oportunidades de desenvolvimento pessoal, das crianças,
buscando despertar nelas a
vontade de conhecer outro idioma e nos adolescentes para sua
carreira profissional e social .
Por meio das aulas de idiomas,
os
participantes
fortalecerão sua empregabilidade, assim
como serão estimuladas em
termos culturais e sociais, pois
os cursos conterão carga horária – apresentadas pela equipe
do Projeto Mãos Solidarias – de
assuntos relacionados ao exercício da cidadania por meio do
protagonismo e da arte, temas
essenciais nas atividades.

Avaliação
A Avaliação vem configurando-se
como um processo constante adotado
pela instituição, mostrando-se essencial para garantir a qualidade do serviço ofertado, pois possibilita reflexões
sobre dados significativos, visando
prover mudanças para a superação das
dificuldades. Sendo assim, a avaliação
ocorre em várias dimensões: com as
crianças e adolescentes assistidos,
com as famílias assistidas, com os
funcionários e equipe técnica atuantes
no programa, bem como voluntários e
diretoria. A avaliação é realizada através de pesquisa de satisfação dos usuários contemplados pelo serviço periodicamente.
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Curso
Profissionalizante

para Mães

O projeto surgiu da necessidade de
profissionalizar as pessoas que ainda
não tinham qualificação profissional
ou alguma forma de aquisição de
renda. Buscamos o desenvolvimento
social, tecnológico e econômico do Sol
Nascente.
Público Alvo
Mães das crianças e
adolescentes dos projetos

ESTRATÉGIA UTILIZADA
Elaboração
As atividades e ações propostas pelo
Projeto foram elaboradas e pensadas
pela equipe técnica da instituição com o
suporte de Leis e Resoluções próprias a
Política de Assistência Social, bem como
com a participação dos usuários, levando em consideração sua opinião tanto
na elaboração, quanto na avaliação dos
resultados

28

Execução
Buscando atender os objetivos previstos nos programas e projetos, as
atividades desenvolvidas foram previamente planejadas e, sempre que necessário, foram adequadas às características do grupo.
O programa foi elaborado e proposto partindo da convivência diária que,
possibilita a troca de experiências e vivencias. Os grupos contam com atendimento individual e orientação de profissionais habilitados para trabalhar com
crianças e adolescentes.
Monitoramento
O monitoramento é realizado de forma contínua durante o decorrer do ano,
sendo que são executadas reuniões
mensais com a equipe técnica , análise
de relatórios de atividade, bem como
de atendimento. O monitoramento se
mostra como instrumental importante,
uma vez que traz dados relevantes para
o bom andamento das ações propostas

OBJETIVO GERAL
Capacitar profissionais a atuarem como cabeleireiro, manicure,
estética e maquiagem, em salões
de beleza. O curso, além de profissionalizar o aluno, incentiva sua
atitude autônoma e exploratória
diante do universo de beleza.

ESPECÍFICOS
Atender com o curso na área de
beleza, mulheres com grau mínimo de escolaridade que não tem
condições de ingressarem em
cursos de nível superior, visando:
Profissionalização e preparação
para o mercado de trabalho
formal e informal
Inclusão no mercado de trabalho
Capacitação e geração e renda

Avaliação
A Avaliação vem configurando-se como
um processo constante adotado pela
instituição, mostrando-se essencial
para garantir a qualidade do serviço
ofertado, pois possibilita reflexões sobre dados significativos, visando prover
mudanças para a superação das dificuldades. Sendo assim, a avaliação ocorre
em várias dimensões: com as crianças e
adolescentes assistidos, com as famílias
assistidas, com os funcionários e equipe técnica atuantes no programa, bem
como voluntários e diretoria. A avaliação
é realizada através de pesquisa de satisfação dos usuários contemplados pelo
serviço periodicamente.
29

Projeto

Vila da
Criança
Compreende em realizar ações gratuitas
que contemplam a diversão, ascensão
cultural e socialização em um dia
de muita alegria e descontração em
comemoração ao dia tão especial,
com o propósito à crianças da
região administrativa de Ceilândia a
comemoração do dia das crianças
com muita brincadeira e espetáculos
musicais e de mágica, que os mesmos
possam deslumbrar um momento
cultural, prazeroso e descontraído com
amigos e família.
Público Alvo
Crianças de todas
as idades
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OBJETIVO GERAL
Oferecer de forma gratuita, a
crianças da região administrativa
de Ceilândia a comemoração do
dia das crianças com muita brincadeira e espetáculos musicais e
de mágica.

ESPECÍFICOS
Oferecer de maneira gratuita atividades físicas, diversão e entretenimento para crianças de Ceilândia;
Contribuir com a inclusão social
Divulgar ações culturais da cidade,
Promover as organizações sociais
do Brasil.
Apoiar organizações do Terceiro
Setor.
Promover o convívio saudável
com a família.
Contribuir com a saúde e qualidade de vida dos indivíduos.
Valorizar na sociedade aspectos
importantes como: amor, paz,
harmonia através de incentivos
sociais.
Realizar, ordenar e direcionar atividades recreativas com o público
em geral bem como com grupos
organizados, escolas e entidades;
Buscar a interação com a comunidade através do compromisso
social, assim expor a cultura de
forma que podemos verdadeiramente fazer parte das atividades
sociais.
Proporcionar atividades especiais:
será utilizado espaços ao ar livre,
privilegiando a vizinhança e a cidade de Ceilândia.
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ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL
A Associação Mãos Solidárias, atendeu, em 2019, a 210 crianças e adolescentes, residentes da comunidade
Sol Nascente Trecho II e III, em Ceilândia – Brasília – DF, na faixa etária de
04 aos 17 anos, de ambos os sexos.

INFRAESTRUTURA
A instituição possui 03 espaços
para desenvolvimento das atividades, todos são locados e com
contrato até 2021, cada espaço
possui cerca de 80 metros quadrado de área. Destaque-se a
construção de um espaço próprio
de 600 m² em obras.
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CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO
A Associação Mãos Solidárias possui capacidade de atendimento para 220 crianças em
atividades regulares, que são realizadas nos
períodos matutino e vespertino, em contra
turno escolar. Quanto às atividades feitas de
forma esporádicas, como os cursos profissionalizantes, a turma varia de 20 a 40 mulheres.

Conheça alguns de

Nossos Parceiros
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alimentos para garantir os mínimos sociais às essas famílias que necessitam.

Considerações

Finais

Dentro do escopo de todas as nossas atividades, encontra-se a meta de
transmitirmos às crianças, adolescentes e adultos das famílias assistidas, informações que os auxiliem a valorizar a
vida, a ter respeito e amor para com o
próximo, para além de valorizar a humildade e combater a vaidade e o orgulho.
Consideramos a Associação uma entidade abençoada, pois apesar das dificuldades
enfrentadas até aqui, da falta de estrutura
para realizar os fins a que se propõe, da
falta de recursos financeiros, materiais
e humanos, da dificuldade de conseguir
adeptos para o trabalho voluntário, da falta de apoio governamental, etc., etc. Ela
continua em funcionamento, sempre com
a ajuda de pessoas de boa vontade, as
quais agradeceram pela confiança e gesto de amor, pois são quem nos ajudam a
honrar nossos principais compromissos
para manter a Associação e as demais
atividades acima relacionadas.
Atualmente nossas principais despesas
são com ajuda de custo aos voluntários e aluguel e a aquisição de alimentos,
material de higiene e limpeza; despesas
com Água, Luz, Gás, Telefone, Contador, Combustível e pequenos consertos,
além da aquisição de cestas básicas de
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De igual modo, reitero o agradecimento
a Senhora Daniele. Gerente do Hotel Intercity, que desde a primeira hora, colaborou com a Associação, ajudando a dar
mais um pouco que sejam as crianças
neste natal de 2019, ofertando o uso
das dependências do Hotel, para colocarmos cartinhas de natal para nossas
crianças oportunizando um dia de alegria
e felicidade e de realização de sonhos,
esses sonhos que com um simples ato
de amor e carinho e doação, mudam
toda uma realidade, toda uma história
para os pequenos de nossa Associação.
Nossa expectativa é de que os Associados continuem a participar na vida da
Associação, dentro e fora dos órgãos
sociais, conscientes de que terão batalhas pela frente, perante as quais se deverão dedicar em defesa do melhor para
os Associados, bem assim, de uma melhor Associação.
E para o fim fica sempre os mais importantes, um agradecimento carinhoso a
todos os Associados que participou das
nossas atividades/iniciativas, a Associação existe por vós e para vós.

Registro de

Atividades
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(61) 98348-7545
www.projetomaossolidarias.org.br
contato@projetomaossolidarias.org.br
Setor Habitacional Sol Nascente
Trecho 03 Lote 09 Chácara 46
Ceilândia Norte - DF, CEP 72236-800

