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HOSPITAL DIGITAL

Objetivo: Ampliar a qualidade, agilidade e segurança do atendimento de
crianças e adolescentes no Hospital Pequeno Príncipe por meio de soluções
em tecnologia digital, atuando com a a implementação e integração de
sistemas para armazenamento e gerenciamento de imagens, incremento do
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), integrando-o aos sistemas
hospitalares, e aperfeiçoamento da infraestrutura de TI com a ampliação da

capacidade de processamento e redundância de sistemas de informação.

Beneficiários: 32.426 crianças e adolescentes

Valor do projeto: R$ 9.602.642,12 (Captado R$ 6. 202.326,35)

Contato: Equipe de Novos Projetos
(41) 2108-3886 | (11) 99962 4461



Projeto Hospital Digital
Hospital Pequeno Príncipe



ATENDIMENTO HUMANIZADO AOS PACIENTES 
PEDIÁTRICOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS

Objetivo:
Melhorar a qualidade no atendimento ao paciente na unidade de Pediatria e
Neonatologia do HC, com a renovação de equipamentos fundamentais no
diagnóstico e tratamento ao paciente pediátrico.

Beneficiários: Pacientes pediátricos, gravemente enfermos de 0 dias de vida até 14 
anos incompletos que necessitam de assistência médica e de enfermagem 
ininterruptas, internação, Unidades de Pediatria e Neonatologia (100% SUS).

Valor do projeto: R$ 1.606.006,11

Contato: Patrícia Ramalho 41 98888 6002
relacionamento@amigosdohc.org.br
https://www.amigosdohc.org.br/

http://www.google.com/imgres?q=pediatria&um=1&hl=en&sa=N&biw=1280&bih=577&tbm=isch&tbnid=eM5R3c2C-rYfJM:&imgrefurl=http://www.creform.com.br/especialidade-pediatria.asp?secao=Pediatria&docid=c5RAqHs39Mm9wM&imgurl=http://www.creform.com.br/imagens/especialidade-pediatria.jpg&w=333&h=400&ei=GTqXToqjC83ksQLYtvDoBA&zoom=1
mailto:relacionamento@amigosdohc.org.br


Qual o caminho para fazer a destinação?



CARAVANA MATER DEI, EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E
SAÚDE PARA CRIANÇAS JOVENS E ADOLESCENTES
Objetivo: Prevenir e informar a respeito do impacto da gestação e doenças
sexualmente transmissíveis na juventude.

Beneficiários: Crianças e adolescentes

Valor do projeto: R$ 1.058.700,00 (Valor captado R$ 141.648,21)

ACOLHENDO A VIDA 
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento das atividades de atenção, proteção e
assistência aos recém nascidos, prioritariamente aos prematuros e aqueles que
necessitam de cuidados especiais nos seus primeiros dias devida, na Unidade de
Terapia Intensiva – UTI neonatal.

Beneficiários: Recém nascidos
Valor do projeto: R$ 3.073.230,00 (Valor captado R$ 2.273.531,80)

Contato:  https://impostoderenda.materdei.org.br/ doe@materdei.org.br
(41) 3240-6533 ou  Eduardo Filho: (41) 98746-1129

https://impostoderenda.materdei.org.br/


Foto do projeto da Maternidade Mater Dei



Assistência Social



PROTEÇÃO INTEGRAL

Objetivo: Favorecer o desenvolvimento e a inclusão social de crianças e 
adolescentes com câncer, por meio de ações de proteção integral. 

Beneficiários: Crianças e Adolescentes com câncer e doenças raras na faixa 
etária de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

Valor do Projeto: R$674.600,00

BEM NUTRIR

Objetivo: Contribuir para o sucesso do tratamento de crianças e adolescentes 
com câncer, por meio da alimentação saudável.

Beneficiários: Crianças e Adolescentes com câncer e doenças raras na faixa 
etária de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

Valor do Projeto: R$132.070,00

Contato: Girlânia Gomes 41 3024-7475 | 41 9 9588-5766







PLANTANDO ESPERANÇA I

Objetivo: Oferecer treinamento e orientações para  325 adolescentes para o 
seu desenvolvimento pessoal e colaborar para a sua inserção no mundo do 
trabalho.

Beneficiários: 325 adolescentes em vulnerabilidade social de Curitiba - Paraná

Valor Total do Projeto: R$ 554.427,00

Contato: Jacqueline Dranka
Fone: (41) 992355755
E-mail: jacque@eloapoio.org.br

mailto:jacque@eloapoio.org.br




PROGRAMA BOM ALUNO

Objetivo: Promover o desenvolvimento de seus beneficiários, carentes 
financeiramente por origem, via formação educacional e socioemocional, para o 
protagonismo em suas histórias de vida e a conquista profissional qualificada, para 
que no futuro ocupem posições de liderança no mundo do trabalho, o que permite 
que rompam o círculo vicioso da desigualdade e consigam mudar seu status 
socioeconômico, de suas famílias e de gerações futuras.

Beneficiários: 
110 estudantes do ensino fundamental, médio e superior.

Valor do Projeto: 
R$ 4.611.120,00

Contato: Edna Neves 
Telefones: (41) 3335-6006 e 99614-1881
Email: ednaneves@bomaluno.org.br
www.bomaluno.org.br

Projeto aprovado pelo Fundo Municipal da Infância 
http://www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/

p

mailto:ednaneves@bomaluno.org.br
http://www.bomaluno.org.br/




PROJETO EDUCAÇÃO. O FUTURO É PARA TODOS 

Objetivo: Qualificar a oferta da educação básica e profissionalizante gratuita 
para milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade de seis 
unidades do Marista Escolas Sociais, promovendo o direito à educação, à 
leitura, à cultura, ao brincar e ao esporte.

Beneficiários: 2.600 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos nas cidades de 
Curitiba, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Ponta Grossa, Cascavel e 
Londrina.

Valor do projeto: R$ 3.338.536,94 (10% captado até 03/2021)

Contatos | Acesse www.impostosolidario.org.br
Rodolfo Schneider | 41 9 9112 8881 rodolfo.schneider@grupomarista.org.br
Rafael Cardeal | 41 9 9665 2928 rafael.cardeal@grupomarista.org.br
Bárbara Ramos | 41 9 9959 8035  barbara.r@grupomarista.org.br

http://www.impostosolidario.org.br/
mailto:rodolfo.schneider@grupomarista.org.br
mailto:rafael.cardeal@grupomarista.org.br
mailto:barbara.r@grupomarista.org.br


Acesse www.impostosolidario.org.br

http://www.impostosolidario.org.br/


https://www.gentedebem.org/





TRILHANDO SONHOS – FASE 2

Objetivo: Implementar ações que promovem o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes e fortalecer os vínculos familiares e comunitário, além 
de oferecer melhor qualidade de vida e capacitação profissional aos 
colaboradores.

Beneficiários: 60 crianças e adolescentes na faixa etária de 05 a 14 anos e suas 
famílias, totalizando 260 pessoas.

Valor do projeto: R$ 445.220,00
Prazo: 08/01/2022

Contato: Luciane Passos
Celular: (41)999776437





Visando sua sustentabilidade, cada projeto busca captar recursos com parceiros
públicos, privados e mesmo do exterior, além da promoção do voluntariado,
aumentando ainda mais seu impacto em todas as esferas da sociedade.

Contato: gustavo@mentoris.com.br

IMPORTÂNCIA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL

A Rede do Terceiro Setor de Curitiba e Paraná congrega mais de 340 inscritos como
lideranças, Associações de pequeno, médio e grande porte, além de Fundações e
Coletivos. Atuamos democraticamente para o cumprimento das metas dos ODS na
assistência social, saúde, educação, meio ambiente, esporte, questões de gênero,
cultura e lazer e o estímulo ao desenvolvimento de empreendimentos.

Com excelentes profissionais das mais diversas áreas, que também participam de
outras redes, promovemos a profissionalização de nossos atores com fóruns de
capacitação, treinamento, atualização e troca de experiências intra e intersetoriais,
assim como ações de advocacy em várias frentes







PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO -
FASE III

Objetivo: Garantir ao público alvo atendimento terapêutico de excelência, 
buscando o pleno desenvolvimento da pessoa com deficiência e TEA (Transtorno 
do Espectro Autista)

Beneficiários: Cerca de 300 crianças e adolescentes com deficiência intelectual, 
na faixa etária de zero a 15 anos e 11 meses

Valor Total do Projeto: R$ 587.322,00

Contato: 41  32527354



Foto do projeto da Nilza Tartuce



CUIDANDO DA SAÚDE PSICOSSOCIAL DOS 
ATENDIDOS DA ASCER 

Objetivo: Promover o pleno usufruto do direito à cidadania de crianças e 
adolescentes, por meio da promoção do desenvolvimento de suas 
potencialidades e capacidades máximas, zelando pela inclusão social.

Beneficiários: Pessoas com deficiência de ambos os sexos, idade a partir de 04 
anos, em situação de dependência associada ao quadro de transtorno de 
conduta e emocional em diversos graus.

Valor do Projeto: R$ 136.650,00

Contato: Anderson e/ou Cristiane
e-mail: ascer_diretoria@yahoo.com.br
fones: (41) 3029-2832 / 3089-2882 / 9906-6533

mailto:ascer_diretoria@yahoo.com.br




MUNDO PARA TODO MUNDO

Objetivo
Transformar o ambiente escolar em um lugar efetivamente integrador, 
comprovando que a educação inclusiva é possível e que se traduz no único 
caminho para uma sociedade mais justa e igualitária.

Beneficiários : Atendemos 60 (sessenta) crianças, em especial aquelas que 
possuem algum tipo de deficiência, com idade entre 0 e 5 anos e 11 meses. 
Com caráter social e comunitário nossas vagas são exclusivamente destinadas a 
crianças em condições de vulnerabilidade social.

Valor do Projeto: R$ 948.390,00

Contato: Josimar Santos – 41 9102-7688 – j.santos@unilehu.org.br

http://www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/

mailto:j.santos@unilehu.org.br
http://www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/




Valor do Projeto: R$ 857.570,84 (captado: R$ 112.898,52) 

Contato: Lucilene Marques / João Castilho – (41) 987 396 970  
captacao@afece.org.br / marketing@afece.org.br

Objetivo: Qualificar o atendimento e garantir a qualidade de vida para até 40
crianças e adolescentes com deficiência intelectual de alta especificidade associada
ou não a outras patologias em situação de vulnerabilidade através do acesso à
assistência social, saúde e educação. Favorecendo avanços nas suas
potencialidades com vistas à sua capacidade funcional e desempenho humano, de
modo a contribuir para a sua inclusão em todas as esferas da vida social e proteger
a sua saúde, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de
outras deficiências ou sequelas por meio de uma metodologia inovadora com os
recursos do próprio corpo e do ambiente

ALÉM DO QUDRO NEGRO

Beneficiários: 40 crianças e adolescentes com deficiência intelectual de alta
especificidade associada ou não a outras patologias de 04 anos a 18 anos
incompletos e suas famílias em situação de fragilidade decorrente da pobreza,
ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de
vínculos afetivos procedentes de Curitiba.

mailto:captacao@afece.org.br
mailto:marketing@afece.org.br






O VALOR DA VIDA

Objetivo: Acolher e garantir proteção integral, incentivando o desenvolvimento 
da autonomia e independência para a realização de atividades de vida diária às 
150 idosas do Asilo São Vicente de Paulo.

Beneficiários: 150 idosas acolhidas no Asilo São Vicente de Paulo

Valor do projeto: R$ 2.331.964,13

Contato: Daiana Sprada – (41) 3330-6200 / (41) 98818-2639





NOVOS SABORES – ALIMENTOS, SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES E INSUMOS PARA HORTA. 

Objetivo: Proporcionar melhoria da qualidade de vida e bem estar aos idosos 
atendidos pela instituição.

Beneficiários: 100 idosos moradores do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã .

Valor Total do Projeto: R$ 330.000,00

Contato: Fernanda Salles – (41) 3266 3813





- Vitrine com projetos de diversas áreas 
- Ebook com orientações para PF
- Ebook com orientações para PJ
- Plantão tira-dúvidas 
- Capacitação para o terceiro setor
- Divulgação em nossos veículos de comunicação
- Cards para whatsapp e redes sociais com orientações e divulgação
- Projeto 100% - projetos que já captaram 100% do recurso necessário

DECLARE O BEM NO SEU IR

Campanha que incentiva a destinação de parte do IR para 
projetos realizados por organizações do Terceiro Setor.

O QUE A CAMPANHA OFERECE?

programaimpulso.org.br/declareobem



COMO VOCÊ PODE PARTICIPAR? 

- OSC
Participando das capacitações oferecidas pela campanha envolvendo sua 
rede de contatos na mobilização. 
Divulgando seu projeto na vitrine

- PESSOA FÍSICA
Doando no IR e durante todo o ano
Sensibilizando mais pessoas 
Divulgando a causa

- EMPRESAS
Incentivando os colaboradores
Divulgando para seus stakeholders.
Usando as redes para apoiar a causa. 

programaimpulso.org.br/declareobem



CONTRIBUIÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL

ODS 1 - As OSC colaboram com a
redução da extrema pobreza no
Brasil

ODS 2 - As OSC contribuem com a
segurança alimentar por meio de
projetos sociais.

ODS 3 - As Santas Casas e os
hospitais filantrópicos são, ainda,
responsáveis por 58,95% de
todos os procedimentos de alta
complexidade realizados pelo
SUS..

ODS 4 - O Brasil tem cerca de 800
mil OSC’s, muitas atuando
diretamete na educação de
milhares de crianças e jovens em
contraturno escolar.

ODS 10 - A promoção da
equidade é pauta de todas as
OSC, pois, atuam diretamente na
defesa e na promoção dos
direitos humanos, seja na esfera
social, ambiental, ou econômica

ODS 17 - A solidariedade
intersetorial são parceiras
fundamentais no alcance dos
ODS





Dr. Fernando Mânica (OAB)

IR – Pessoa Física IR – Pessoa Jurídica 

Destine seu imposto de renda 




