Relatorio de Atividades Fundação Aprisco
A Fundação Aprisco realizou diversos serviços para comunidade
no ano de 2014, segue descrição desses serviços, quantificação de pessoas
beneficiadas e lista de cadastrados na Fundação.



Sopão e abordagem de rua
O Sopão é uma iniciativa do Ministério Aprisco em parceria com a
Fundação Aprisco, que realiza semanalmente a distribuição de sopa e
agasalhos em diversos bairros da cidade de Feira de Santana que
concentram população em situação de rua ou vulnerabilidade social.
Hoje, esta ação coopera diretamente como abordagem de rua em
parceria com o Abrigo – Casa de Passagem, onde alguns educadores
sociais junto com os voluntários fazem acompanhamento desta
população, tendo como objetivo gerar uma sensibilização a mudança e
empoderamento de seus direitos.
Voluntário (a): Voluntários da Fundação
Parceiros: Ministério Aprisco, Restaurante Sabor do Tempero, Biscoito
Italia.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Estimativa de cerca de 50
pessoas por ação.
Valores Gastos: Os gastos dessas ações são absorvidos diretamente
pelos voluntários e parceiros.



Projeto Barulho de Vida
O Barulho de Vida é um projeto cultural no qual crianças e
adolescentes aprendem a confeccionar e tocar instrumentos de
percussão, o projeto possui cerca de 20 integrantes, com aulas duas
vezes por semana no espaço cedido em parceria com o

Ministério

Aprisco e coordenadas por Matheus de Moura Santos ex-aluno do
Barulho de Vida, apresentações musicais são realizadas pelo grupo
tanto em eventos de Feira de Santana com em cidades circunvizinhas.
Voluntário (a): Matheus de Moura Santos (Coordenação) e Victor
Afonso Silva Freitas (Tutor)
Parceiro: Ministério Aprisco
Quantidade de Pessoas Atendidas: Cerca de 20 crianças e
adolescentes

Valores Gastos: As despesas do aluguel do espaço, agua e luz para
este projeto são absorvidos diretamente pelo Ministério Aprisco.


Assistência Social
O projeto de Assistência Social a famílias carentes da Fundação
Aprisco acontece desde 2008 e neste período já atendeu cerca de 1.000
famílias, e quase 5.000 pessoas assistidas até 2014.
Este serviço é composto por:
1.

O ciclo de palestras é uma ação educativa vinculada aos
cadastrados na Fundação, realizada mensalmente onde
profissionais de diversas áreas dialogam sobre variados
assuntos visando a capacitação dos indivíduos para
transposição da linha de assistencialismo e a inclusão
social. As palestras acontecem no auditório do Ministério
Aprisco é aberta a toda comunidade em especial aos
cadastrados na instituição.

2.

Cestas Básicas que são distribuídas mensalmente as
famílias cadastradas na Fundação e que participam do
ciclo de palestras. Cestas essas, que são mantidas
através das doações de alimentos e produtos de higiene
pessoal e limpeza recebidos pela instituição.

3.

Visitas Domiciliares realizadas por voluntários da
instituição afim de conhecer em loco a realidade dos
assistidos e prestar assistência profissional mediante as
demandas apresentadas.

Voluntário (a): Profissionais Voluntários
Parceiros: Ministério Aprisco, SESC – Mesa Brasil, CEAPA, Conab, Jai
Supermercado, Grupo São Roque, Frigorifico Campo do Gado
Quantidade de Pessoas Atendidas: 30 famílias cadastradas e nas
palestras publico variável, estimando um total de 200 indivíduos
mensalmente.
Valores Gastos: Os gastos dessas ações são absorvidos diretamente
pelos voluntários e parceiros.



Espaço Cultural
O Espaço Cultural Aprisco oferece inicialmente oficinas de Ballet
Clássico, Dança de Rua e Dança de Salão, buscando aumentar o
número turmas e modalidades artísticas à medida que o projeto for
crescendo. Ao fim do período letivo é realizada uma apresentação em
forma de espetáculo a fim de estimular a produção artística em cada
aluno e promovendo aos espectadores acesso a cultura.
O espaço tem como Objetivo Promover acesso à cultura as comunidade
da cidade de Feira de Santana – BA em especial a comunidades em
situação de risco, através de oficinas artísticas a fim de melhorar o
censo crítico, aperfeiçoamento técnico e teórico da arte.
Voluntário (a): Profissionais Voluntários
Parceiro: Ministério Aprisco
Quantidade de Pessoas Atendidas: Cerca de 20 alunos
Valores Gastos: Os investimentos financeiros e as bolsas desse projeto
são repartidos entre Ministério Aprisco e contribuição cooperativa dos
alunos.



Doações e Bazar Beneficente
A Fundação Aprisco arrecada roupas, calçados, moveis em bom
estado, brinquedos, livros literários, eletrodomésticos, eletrônicos,
utensílios domésticos, equipamentos de informática, pontas de estoque,
saldos de reforma. As doações recebidas são repartidas entre:
distribuição direta para assistência de pessoas em situação de
vulnerabilidade social e a manutenção do bazar Beneficente Aprisco que
gera recursos para o sustento da própria instituição e seus projetos.
Voluntário (a): Voluntários da Fundação
Parceiros: Ministério Aprisco, Comunidade.
Quantidade

de

Pessoas

Atendidas:

As

famílias

cadastradas,

comunidades terapêuticas parceiras, ong’s parceiras e comunidade de
modo geral, não existe uma estimativa numérica desse publico, por se
tratar de um publico circulante.
Valores Gastos: Os gastos dessas ações são absorvidos diretamente
pelos voluntários e parceiros.



Programa Happy Day
Em uma parceria com o Ministério Aprisco, a Fundação realiza
através do Programa de Radio Happy Day campanhas educativas e de
utilidade publica sobre os mais diversos conteúdos, além de promover
um espaço de dialogo para debate de questões sociais com a
comunidade. O programa vai ao ar de segunda a sexta das 16h as 18h
na Radio Cidade FM 88,9 e pode ser ouvido também pela internet no
site www.portalcidadegospel.com.br.
Em setembro de 2014 descontinuamos o projeto por conta da
falta de patrocínios suficientes para o apoio cultural. Entendemos que
seria o tempo de nos investir em novas iniciativas porem sabemos a
tamanha importância e relevância e impacto espiritual e social desta
iniciativa que permaneceu initerruptamente no ar pelos últimos 5 anos.
Voluntário (a): Voluntários da Fundação e do Ministério Aprisco
Parceiro: Ministério Aprisco, Hipermídia, Smart Informática, MSR
Farma, Sabor do Tempero, Colégio Anchieta, Toyotal Parts, Pizzaria
Três Marias, Revista Nosso Amiguinho.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Sem quantificação estimada
Valores

Gastos:

Os

gastos

desta

iniciativa

foram

absorvidos

diretamente pelos parceiros apoiadores.


TV Aprisco
A Tv Aprisco é um projeto audiovisual online feito em parceria com o
Ministério Aprisco onde vídeos institucionais, reportagens, e vídeos
diversos(musicais, culturais, educativos), são produzidos e transmitidos
pela internet no canal do Youtube Aprisco TV para toda comunidade.
Nesse ano de 2014 chegamos às seguintes marcas:
- Novos vídeos editados e publicados: 130
- Numero de visualizações do canal: 453.885
- Numero de Inscritos no canal: 1.232
Disponível em http://www.youtube.com/TvAprisco.
Voluntário (a): Voluntários da Fundação e Leandro de Jesus Souza
(Coordenação)
Parceiro: Ministério Aprisco
Quantidade de Pessoas Atendidas: Sem quantificação estimada
Valores

Gastos:

Os

gastos

desta

diretamente pelos parceiros apoiadores.

iniciativa

foram

absorvidos



Abrigo – Casa de Passagem
O projeto Abrigo – Casa de Passagem é uma casa de Acolhimento que
funciona 24h e recebe pessoas em situação de rua e que estão
temporariamente desabrigadas, a demanda chega a casa de forma
espontânea ou encaminhados por equipamentos municipais, os
demandatarios são atendidos pelo serviço psicossocial da casa, são
acompanhados

pelos

educadores

sociais

e

encaminhados

aos

equipamentos públicos e ONG’s de acordo com suas necessidades.
Voluntário (a): Voluntários da Fundação e Funcionários do Projeto
Parceiro: Ministério Aprisco e Prefeitura Municipal de Feira de Santana
Quantidade de Pessoas Atendidas: Capacidade de atendimento de
até 20 abrigados por dia, totalizando 3.394 abrigamentos até o mês de
novembro.
Valores Gastos: Existem despesas variáveis que não tem uma
estimativa precisa que envolvem o aluguel do espaço, despesas
tributarias e despesas diversas, que são mantidas por doações
esporádicas, além de um convenio no valor de R$ 200.004,00 feito com
a prefeitura municipal de Feira de Santana para este ano de 2014.


Gravidos – Curso para gestantes
Em 23 de Maio de 2014, a Fundação Aprisco implantou o Curso
GRÁVIDOS, com o objetivo de orientar os futuros pais, esclarecendo as
dúvidas sobre a gravidez, o parto, o pós-parto e cuidados com recémnascido, procurando atender e suprir as expectativas inerentes a essa
fase.
Foram fornecidos conhecimentos sobre o período gestacional,
parto e pós-parto nos aspectos fisiológicos e emocionais, com
abordagem clara, simples e objetiva; além de permitir a expressão de
sentimentos relacionados ao período gestacional e à maternidade.
Foi ainda realizada ainda no dia 18 de Outubro uma ação do
Curso no bairro Aeroporto no Residencial Minha Casa Minha Vida
Aeroporto I e II.
Voluntário

(a):

Voluntários

da

Fundação

(Coordenadora)
Parceiro: Ministério Aprisco , Clinica Ogin

e

Kênia

Karoline

Quantidade de Pessoas Atendidas: Entre o Curso e a ação foram
atendidas 45 gestantes
Valores Gastos: Os gastos dessas ações são absorvidos diretamente
pelos voluntários e parceiros.



Casa Pai Nosso
Em 18 de setembro 2014, a Fundação Aprisco implantou a Casa
Pai Nosso, um projeto social que busca atender a uma demanda urgente
para a cidade de Feira de Santana: acolher mulheres (e seus filhos
menores) vítimas de violência doméstica, sem condições familiares para
reconstruir suas vidas, mulheres com filhos menores que estejam em
situação de rua e/ou vulnerabilidade social.
Em 12 de novembro após as reformas iniciais da casa,
recebemos as primeiras quatro pessoas para o acolhimento.
Voluntário (a): Voluntários da Fundação, Ministério Aprisco e Kênia
Karoline Cosmo(Coordenadora)
Parceiro: Ministério Aprisco
Quantidade de Pessoas Atendidas: Em 2014 já foram atendidas 4
pessoas.
Valores Gastos: Os gastos dessas ações são absorvidos diretamente
pelos voluntários e parceiros.



Eventos
A fundação Aprisco acredita na capacidade da cultura como
ferramenta de transformação social , por isso promove e apoia diversas
iniciativas nessa área.
Os eventos tem cunho musical fomentando bandas locais, cultural
movimentando a cena da cidade, social sensibilizando a juventude a
respeito

de

assuntos

como:

sexualidade,

drogas,

politica

e

espiritualidade. A renda e arrecadações de alimentos foram destinadas
ao sustento dos projetos sociais da Fundação Aprisco e o custeio do
próprio evento.
Em 2014 foram realizados os seguintes eventos:

Radiola Cultural 05/07/2014
Lorena Chaves 19/07/2014
Friday Night 22/08/2014
November’s Rock 22 e 23/11/2014
Voluntário (a): Voluntários da Fundação e do Ministério Aprisco
Parceiro: Ministério Aprisco, Continuar Produções, Prefeitura Municipal
de Feira de Santana.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Aproximadamente 3 mil pessoas
na somatória dos eventos
Valores Gastos: Os gastos dessas ações são absorvidos diretamente
pelos voluntários e parceiros.


Dia das Crianças Solidário
A fundação Aprisco acredita que as crianças e adolescentes
precisam ser uns dos alvos de ações do seu trabalho. Além do Barulho
de Vida e do Espaço Cultural, projetos supracitados, desde 2007 a
instituição realiza uma ação no período de outubro em torno do Dia das
Crianças.
A Ação consiste em um dia de atividades lúdicas, culturais,
artísticas, de espiritualidade cristã e intervenção nas áreas de saúde.
Todas as crianças recebem alimentação e retornam a suas casas cheias
de presentes coletados em campanhas de arrecadação e doadas por
empresas e pessoas físicas.
Em 2014 a ação foi realizada no espaço de convivência do Abrigo
Casa de Passagem no dia 11 de Outubro.
Voluntário (a): Voluntários da Fundação e Ministério Aprisco
Parceiro: Ministério Aprisco, SESC Feira de Santana, Dimix, Disbal,
Daniela Matos, Colégio Anchieta
Quantidade de Pessoas Atendidas: Aproximadamente 250 crianças
Valores Gastos: Os gastos dessas ações são absorvidos diretamente
pelos voluntários e parceiros.

.

Lista de Cadastrados na Fundação Aprisco – 2014
Nome

RG/CPF

1.

Antônia dos Santos

0780628101

2.

Aline Marinho Conceição

1318822106

3.

Ana Meire de Jesus

0760576904

4.

Andeira Santeiro dos Santos

Não Informado

5.

1014781353

6.

Claudio Lopes França
Caroline Barbosa Caceres

7.

Denise Lopes de Andrade

1343360030

8.

Doraci da Silva Pereira

0177905573

9.

Eunice Rodrigues do Nascimento

2700071

10.

Edite Martins Santos

028876007

11.

Fabiana Amorim das Virgens

Não informado

12.

Graciela Lima Caldas

0926350757

13.

Gracinete dos Santos Aquino
Geovania da Silva Santana

0703722506
0860426378

16.

Josilene da Silva Souza
Joas das Graças Santos

17.

Joelma de Souza Gomes Moreira

1198844531

18.

Lucymeire de Jesus Cerqueira

2019318695

19.

Maria de Jesus

0984422870

20.

Marli da Silva Almeida

1459156897

21.

Maria Helena Nunes França

0519469550

22.

Não Informado

23.

Maria da Cruz
Maria Conceição Venancio da Silva

24.

Mericia Oliveira Alves

Não Informado

25.

Mailane Raquel Silva Guedes

1512664685

26.

Maurisa Costa da Silva

1192354044

27.

1210434016

28.

Michele Claudia Silva Oliveira
Marilene Moreira Almeida de Jesus

04313783555

29.

Maria das Graças Lopes de Andrade

0255935609

30.

Maria Eduarda Augusto Pereira

Não Informado

31.

Rosana Vitor dos Santos Oliveira

1281146730

32.

Rosalia da Silva

Não Apresentou

33.

Raimunda Venancia da Silva

3755319

34.

Rita de Cassia de Jesus Araujo

0965387402

35.

Simone Marcelino de Oliveira
Vianeide Monte Gomes da Silva

20020012577

14.
15.

36.

1655230425

0659423618
0851682545

0524790051

1602821011

