
Público alvo
Crianças e adolescentes 
vulneráveis

Pessoas que precisam de 
suporte psicológico

Gestantes e puérperas 
vulneráveis

Migrantes e refugiados 
vulneráveis

O que oferece? Encontros semanais com 
atividades educativas, 
diálogo, escuta afetiva e  
suporte psicológico

Clínica gratuita de 
psicoterapia, terapia 
sistêmica e/ou 
psicopedagogia

Palestras e conversas 
sobre maternidade, 
gestação, autocuidado e 
empreendedorismo 
feminino

Aulas de português, 
empregabilidade, cursos 
profissionalizantes, orientação 
jurídica e financeira, apoio 
psicológico, palestras/oficinas

Atendidos 

Voluntários 

23 pessoas

23 pessoas

44 pessoas

17 pessoas

38 pessoas

42 pessoas

235 pessoas

64 pessoas

Atendimentos 177 424 454 1.405

SUPORTE À COMUNIDADE LOCAL
14 comunidades no 
entorno do INCEC

1.400 famílias estimadas
700 já cadastradas INCEC

Forças tarefa em situações 
emergenciais

Acompanhamento com assistente social 

Inscrição nos projetos a que sejam elegíveis 

Encaminhamento para Ação Solidária 

AÇÃO SOLIDÁRIA
Distribuição de cestas de 
alimentos, kits de higiene 
e limpeza, especialmente 
durante a pandemia 
COVID 19

23,6 ton de itens recebidos

23,6 ton de itens doados

762 cestas + kits doados

6.000 ovos de chocolate

6.937 pessoas atendidas

Crianças, adolescentes e 
jovens vulneráveis

Oficinas de música, 
dança e artes em 
diversas modalidades 
(acesso à cultura)

Jovens e adultos em busca de 
geração de renda

Cursos diversos 
profissionalizantes e de  
empreendedorismo, além de 
consultorias gratuitas 
personalizadas (MEI)

0 pessoas 50 pessoas

0 pessoas 0 pessoas

1800

8.089 pessoas atendidas

12.817 atendimentos realizados

195 voluntários engajados

VISÃO GERAL:

PROJETOS

Ano 2022/S1

Famílias com crianças e adolescentes de 9-14 anos
04 oficinas de 1h30 para um uso consciente, inteligente e seguro das tecnologias + fortalecimento de vínculos familiares
Termo de colaboração com Secretaria Nacional da Família / MMFDH / Governo Federal

PARCERIA

Crianças e adolescentes 
vulneráveis 

Encontros semanais com 
oficinas e atividades 
esportivas, culturais  e 
educativas no contraturno 
escolar

158 pessoas atendidas 516 atendimentos realizados 04 voluntários engajados

509 pessoas

45 pessoas

2.795

Aguardando emenda parlamentar


