RESULTADOS
QUADRIMESTRAIS
REFERENTES ÀS DOAÇÕES E AO SERVIÇO SOCIAL
ORGANIZAÇÃO CULTURAL ALTERNATIVA - 2021

Apresentação
Este relatório de doações e serviço
social tem como finalidade apresentar o
material financeiro referentes aos
meses de Janeiro, Fevereiro, Março e
Abril de 2021.
O documento conta com gráficos para
ilustrar a receita e as despesas da ONG
OCA,
informações
sobre
os
atendimentos e ações realizadas no
mês de Maio (inlcuindo o drive-thru de
Dia das Mães e a Campanha SOS
Manaus).

Atendimento Online
No primeiro quadrimestre deste ano, disponibilizamos atendimentos
online em consequência à pandemia da Covid-19.
Os serviços oferecidos abrangem a Psicologia, Psicopedagogia,
Pedagogia,

Fisioterapia,

Fonoaudiologia

e

Assistência

Alimentar.

Devido à pandemia, passamos a considerar, para o atendimento do
Serviço Social, adultos e pessoas não deficientes que não tenham
condições financeiras para assumir despesas do sistema pago de
psicologia.
Nos primeiros quatro meses do ano, foram registradas 49 inscrições para os serviços
de atendimento da ONG. Tendo como maioria os seguintes estados: Rio de Janeiro,
com 31 inscrições, e São Paulo, com 10. Outros estados que receberam cadastro
foram: Bahia (5 inscrições), Amazonas, Mato Grosso do Sul e Amapá, com uma
inscrição cada. Ao analisar separadamente as áreas, a mais procurada foi Psicologia,
com 18 inscritos, seguido por Psicopedagogia com 5 e Cestas básicas com 3. Terapia
Ocupacional e Fisioterapia registraram apenas uma inscrição cada.

Resultados

Total de Receita
A receita é composta por
doações em espécie e
depósitos bancários.
Sendo assim, o resultado
financeiro apresentou a
receita
do
primeiro
quadrimestre
de
2021
com a soma de 95.450
reais.

Total de Despesas
As
despesas
são
formadas pelas gastos
mensais - como conta de
água, luz e o pagamento
de funcionários.
Nesse
sentido,
despesas somaram
total de 87.267 reais.

as
um

Serviço Social

Ação no Dia das Mães

A ação de Dia das Mães 2021,
ocorreu no espaço físico da OCA.
Devido

à

pandemia,

foi

preciso

elaborar algo que respeitasse as
normas sanitárias de distanciamento
social. Então, planejamos um drivethru de cestas básicas e mimos
para as mães.
No

total,

foram

distribuídas

11

cestas básicas para as mães, junto
de

uma

caneca

recheada

bombons como brinde.

de

SOS Manaus

A

campanha

realizada

SOS

em

FEAPAES-AM

Manaus

parceria

foi

com

(Federação

a

das

“Associações de Pais e Amigos
dos

Excepcionais”),

propósito

de

com

entregar

o

cestas

básicas em dois municípios Tefé e Autazes.
Para o município de Tefé, foi
criado um link de cadastro para
organizar

a

doações

das

distribuição
famílias

que

das
se

inscreveram.
É possível ver os registros das
famílias

de

Autazes

que

receberam nossas doações nas
redes sociais.

