
Relatório de Atividades Fundação Aprisco 2016 
 

Chegamos ao fim de mais um ano e entendemos a importância da transparência nas              
atividades de uma instituição, segue relatório circunstanciado dos serviços prestados pela           
Fundação Aprisco no exercício 2016. 
Esse ano estiveram ativos os seguintes serviços: 

• Acolher – Atendimento a Família 
• Bendito – Bazar Solidário 
• Abrigo – Casa de Passagem 
• Barulho de Vida – Música e Cultura 
• Infocentro – Centro de Informática 
• Aprisco TV – Interatividade 
• Dia das Crianças – Solidário 

Segue então relatório circunstanciado de cada Serviço. 
 

Acolher – Atendimento a família 
 
O Acolher é um serviço de atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social,              
através dele a fundação Aprisco busca atender dentro de suas possibilidades as            
demandas apresentadas por essas famílias. 
São diversas maneiras pelas quais as famílias têm acesso a esse serviço, que vão desde               
encaminhamentos de outros equipamentos da rede de Assistência Social da cidade à            
indicação de membros da comunidade que conhecem os serviços prestados pela           
Fundação. Ao chegar a Fundação o demandatário passa pelo acolhimento feito por um dos              
membros da equipe da Fundação, é nesse momento que as demandas são apresentadas             
e que se estabelece um contato entre instituição e demandatário, apresentada as            
demandas o próximo passo é a visita domiciliar onde se é possível conhecer in loco a                
realidade do demandatario e também conhecer mais de perto as demandas apresentadas,            
feito isso a família passa a ser acompanhada pela fundação e de acordo com as               
demandas apresentadas participa dos serviços ofertados pelo Acolher. 
O serviço oferece:  

• Ciclo de Palestras 

• Tardes de Convivência com oficinas 

• Acompanhamento Familiar 

• Serviço de Informação 

• Recebimento de cesta básica mediante constatação dessa demanda.        
Nosso objetivo não é sermos assistencialista mas trazemos “fôlego” para a família            
numa demanda urgente. 

• Alfabetização para terceira idade  

• Montagem gratuita de currículos 

• Encaminhamento para Cras, Creas, cursos extra Fundação e outros         
apoios dependendo da necessidade familiar. 



• Aulas de Pilates para Terceira Idade 

Para realização desses serviços contamos com voluntários, parceiros e com a comunidade            
que nos rodeia. 

Responsáveis: Voluntários da Fundação Aprisco e a Equipe da Instituição 
Parceiros: Ministério Aprisco, CEAPA, Grupo São Roque, Café 2 de Julho, Reabserv 
Quantidade de famílias atendidas: 77 famílias 
Quantidade de cestas distribuídas: 220 cestas básicas 
Gastos: Os gastos gerados por este serviço foram arcados por parceiros e voluntários             
gerais. 
 
 

Bendito – Bazar Solidário 
 

O Bendito Bazar Solidário é um serviço que atende a fundação e a comunidade. O bazar                
funciona graças a doações realizadas por parceiros e pela comunidade em geral. São             
roupas, calçados, brinquedos, móveis, utilidades do lar, enfim diversos itens que são            
doados ao bazar e vendidos a preços consideravelmente acessíveis. Os valores           
arrecadados são utilizados na manutenção dos serviços prestados pela Fundação a           
comunidade. 

Este serviço também realiza a doação de peças a famílias em situação de vulnerabilidade              
que apresentam suas demandas na instituição, colaboramos na realização de projetos de            
outras instituições através de repasse de doações recebidas. 

Por se tratar de um serviço diferenciado onde o foco não está no lucro e sim nas pessoas,                  
o Bendito realiza ainda mensalmente um chá da tarde com as pessoas que frequentam o               
espaço, proporcionando a elas um momento de lazer, descontração, informação e           
entretenimento visando o bem-estar dos frequentadores do Bazar. Realizamos ainda fotos           
e desfiles com os próprios clientes trabalhando a autoestima e a valorização pessoal, pois              
acreditamos no potencial e desenvolvimento de todos os nossos frequentadores. 

Responsáveis: Iasmine Alves de Lima - coordenadora voluntária da Fundação 
Parceiros: Ministério Aprisco, Sandys, Comunidade em geral 
Quantidade de pessoas atendidas: Calcula-se em média 2000 pessoas neste ano (esse            
valor é estimado por ser um público circulante) 
Gastos: Os gastos gerados por este serviço foram arcados pelo próprio serviço devido a              
seu caráter auto sustentável. 
 

Abrigo – Casa de Passagem 
 

O Abrigo-Casa de Passagem é um serviço que tem como objetivo acolher a população em               
situação de rua. O serviço oferece a essa população: acolhida, pernoite, duas refeições             
(janta e café da manhã), higienização, atendimento psicossocial e cuidados oferecidos           
pelos educadores sociais. 
Através do Abrigo os demandatários tem acesso a diversos outros serviços por meio de               

encaminhamentos feitos a outros equipamentos como comunidades terapêuticas,        
passagens para outras cidades e estados, mercado de trabalho, obtenção de documentos            
e diversos outros serviços.  



A Casa tem capacidade para receber 15 demandatários por dia que tem todos os serviços               
mencionados acima a sua disposição. oferecemos ainda momentos de socialização,          
cultura e lazer aos demandatários, buscando sempre a reinserção social, a volta ao seio              
familiar e a valorização do indivíduo, pois acreditamos no potencial dessa população que             
por muitas vezes é esquecida por parte da comunidade. 
Para realizar esse serviço contamos com diversos colaboradores, pois sozinhos não seria            
possível devido à grande demanda de recursos humanos e financeiros necessários para            
manter um trabalho como este. 
Contamos por um período de três anos com um convênio junto a Prefeitura Municipal, hoje               
funciona graças aos esforços da Fundação Aprisco e seus parceiros 
Responsáveis: Yvison Pinheiro e Marcio Gledson - coordenadores voluntários da          
Fundação 
Parceiros: Ministério Aprisco, Sesc – Mesa Brasil, Grupo São Roque, Jai Supermercado,            
CEAPA, Voluntários da Fundação Aprisco, Colaboradores Financeiros. 
Quantidade de pessoas atendidas: 15 pessoas por dia 
Gastos: Os gastos gerados por este serviço foram arcados pelos parceiros e            
colaboradores financeiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barulho de Vida – Música e Cultura 
 

O Barulho de Vida é uma iniciativa Musical e Cultural da Fundação Aprisco voltada para 
crianças e adolescentes de comunidades onde o índice de criminalidade e violência são 

altos. A Fundação acredita que a música e a cultura são ferramentas importantes de 
transformação social e que através dela essas crianças e adolescentes podem encontrar 

uma alternativa a essa triste realidade que os rodeia. 
No Barulho as crianças e adolescentes aprendem a tocar instrumentos de percussão,            
violão, flauta doce e bateria, realizam apresentações musicais e exploram seus potenciais            
artísticos através da música. 
As aulas são ministradas aos sábados no espaço cedido pelo Abrigo Casa de Passagem e               
as quartas são realizados ensaios no espaço cedido pelo Ministério Aprisco para as             
apresentações musicais. 
Responsáveis: Matheus de Moura - coordenador voluntário da Fundação 
Parceiros: Ministério Aprisco, Abrigo – Casa de Passagem e voluntários da Fundação. 
Quantidade de pessoas atendidas: cerca de 15 crianças e adolescentes 
Gastos: Os gastos gerados por este serviço foram arcados pelos parceiros. 
 
 
 

Infocentro – Centro de Informática 
 
O Infocentro é uma iniciativa de integração digital para comunidade realizada pela            
Fundação Aprisco, numa época onde a tecnologia é tão presente no nosso dia a dia e o                 
conhecimento em informática é pré-requesito básico para muitas atividades laborativas, a           



Fundação investiu nessa área oferecendo aulas de Informática Básica para atender essa            
demanda da comunidade.  
No entanto manter um projeto como este não é fácil e envolve muitos custos e pessoal o                 
que acabou impossibilitando a continuidade do serviço, após um período de inatividade em             
2016 houve mais uma tentativa da Fundação em reativar o serviço. 
Foi então realizada a manutenção de 7 maquinas e uma sala foi montada, foram abertas               
inscrições, mais devido a disponibilidade do tutor voluntário para apenas aulas vespertinas            
a turma inicialmente contou com 2 alunos. 
Infelizmente o tutor voluntario não pode dar prosseguimento as aulas e tivemos que parar              
com as atividades do Infocentro. 
Responsáveis: Valmindo Ribeiro - coordenador voluntário da Fundação 
Tutor: João Vinicius Lomba 
Parceiros: Ministério Aprisco, voluntários da Fundação. 
Quantidade de pessoas atendidas: Uma turma com 2 alunos 
Gastos: Os gastos gerados por este serviço foram arcados pelos parceiros. 

 
Aprisco TV 

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. 

O ano de 2016 chegou-se aos seguintes números: 
• Vídeos editados e publicados: 828 

• Visualizações do canal: 788.151 

• Inscritos no canal: 2.428 

Onde esses dados estão disponíveis em: https://www.youtube.com/user/TvAprisco/ 
Responsável: Leandro de Jesus - coordenador voluntário da Fundação 
Parceiro: Ministério Aprisco 
Quantidade de pessoas atendidas: Sem estimativas 
Gastos: Os gastos gerados por este serviço foram arcados pelo parceiro e pela Fundação. 

 
 

Dia das Crianças – Solidário 
As crianças são parte fundamental da nossa sociedade, elas são o futuro de toda              
comunidade e devem ser protegidas e ter seus direitos assegurados e isso é dever de               
todos. 
A Fundação Aprisco acredita nisso e tem buscado através dos seus serviços colaborar             
com o fortalecimento dessa rede de proteção as crianças, dentre seus serviços temos o dia               
das crianças solidário realizado próximo ao dia 12 de outubro, dia dedicado as nossas              
crianças. 
Um dia todo especial é planejado e pensado para proporcionar alegria, cultura e lazer para               
criançada, nessa edição tivemos: 

• Sala de artes 

• Sala de musica 

• Oficina de pipa 



• Corte de cabelo 

• Oficina de Cuidados dentários 

• Pintura de rosto 

• Entrega de Brinquedos 

• Acessória jurídica 

• Apresentações Musicais e teatrais 

Um dia muito especial preparado com carinho para a criançada das comunidades Caseb e              
Rocinha em situação de vulnerabilidade social, momentos em que a alegria de ser criança              
tomou contas de todos, por que toda criança merece ser feliz. 
Responsáveis: Kenia Karoline Cosmo - coordenadora voluntária da Fundação 
Parceiros: Ministério Aprisco, Bendito Bazar, Abrigo – Casa de Passagem e voluntários da             
Fundação. 
Quantidade de pessoas atendidas: cerca de 150 crianças e 80 adultos 
Quantidade de Brinquedos doados: 250 brinquedos (os brinquedos que não foram           
distribuídos na ação realizada no Abrigo foram destinados a ações realizadas no bairro             
Feira 7 e no bairro Japãozinho em Aracaju -SE 
Gastos: Os gastos gerados por este serviço foram arcados pelos parceiros. 
 


