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

Apresentação
Este

relatório

quadrimestral

apresenta informações dos meses de
Maio a Agosto sobre os atendimentos
fornecidos pela ONG OCA, as novas
parcerias com outras instituições,
ações em Manaus, Hackaton, serviço
social e o financeiro da Organização.

Atendimento
Fisioterapia
2 encaminhamentos

Cestas básicas:
3 encaminhamentos

Psicopedagogia:
14 encaminhamentos

Psicologia:
19 encaminhamentos

Serviço Social:
30 atendimentos

Legenda: acima, os atendimentos da ONG OCA resultam em 48 inscrições referentes aos meses citados.

Parcerias
Fundação Santa Cabrini
A nova parceira da OCA, tem como missão
reinserir

socialmente

os

apenados

em

regime aberto e semi aberto.
A

ONG

irá

colaborar

oferecendo

atendimentos e apoio com cestas básicas
para esses apenados e seus familiares que
necessitarem de ajuda.
Nessa parceria, as pessoas assistidas pela
OCA podem inscrever-se para os cursos
oferecidos pelos parceiros da FSC.

Universidade
Almeida

Veiga

de

A Veiga de Almeida, junto com a ONG OCA,
estão

abrindo

estágios

na

área

de

Psicopedagogia.
A Universidade também oferece desconto
para os colaboradores da ONG em cursos de
graduação e pós graduação.

Projeto MARI'S
Projeto Mari’s atende povos indígenas portadores ou não de deficiência. Atualmente está
passando por dificuldades.

A ONG OCA atenderá de forma remota e futuramente em uma unidade presencial em São
Gabriel da Cachoeira.

SOS Manaus

A campanha SOS Manaus continua

A campanha teve um total de 150

atuando desde o início da pandemia, em

inscritos

parceria com a FEAPAES-AM (Federação

Fevereiro

das “Associações de Pais e Amigos dos

atendidas pela Instituição e 90 cestas

Excepcionais”), nos municípios de Tefé,

básicas entregues.

pelo
a

site,

no

Agosto;

período
104

de

famílias

Humaitá e Manaus.
A equipe da Força Tarefa analisou nos
Com

o

propósito

de

oferecer

últimos seis meses a segurança alimentar

atendimentos de Fisioterapia, Psicologia,

das famílias nas regiões assistidas e

Fonoaudiologia,

Psicopedagogia,

concluiu que: cerca de 70% não recebem

Assistência Social e entregas de cestas

metade de um salário mínimo; 10%

básicas, fraldas descartáveis e materiais

recebem pouco mais de um salário

para os serviços de psicopedagógico e

mínimo, mas não conseguem suprir as

fisioterapêutico.

necessidades básicas; 20% não possuem
nenhuma renda.

SOS Manaus
O presidente da OCA, André Nogueira,
mobilizou

a

ação

no

Amazonas

pessoalmente nos dias 20, 21 e 22 de
agosto, visitando famílias assistidas pela
OCA e participando do Evento Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla da APAES.

Hackaton Social da OCA
O

"hackaton",

originado

do

inglês

Foi trabalhado o processo de iniciativa,

"hackathon" (maratona de programação),

organização

foi aplicado no Brasil para designar

implementar o novo projeto elaborado pela

dinâmicas

equipe OCA.

cooperativas

entre

várias

e

planejamento

para

pessoas.
O evento contou com a participação de
A ONG OCA, então, participou de uma

integrantes da OCA dos setores de Marketing,

mentoria que auxilia na execução de

Captação de PJ (Pessoas Jurídicas) e o próprio

novos

presidente da organização.

projetos,

Organizações
Cimentos.

ASID

realizado
e

a

pelas

Votorantim

Resultados

Total de
Receita

R$30.640

A receita é composta
por
doações
em
espécie e depósitos
bancários.
Então, no total dos
meses de nos meses de
Maio, Junho, Julho e
Agosto de 2021, a
receita foi resultou a
soma de 118.150 reais.

R$28.762
R$25.295

R$29.079

Maio

R$26.880

R$21.985

Maio

Junho

R$29.715

Julho

R$28.716

Agosto

Total de
Despesas
As
despesas
são
oriundas
de
gastos
mensais - como conta
de água, luz e o
pagamento
de
funcionários.

Junho

Julho

Agosto

Portanto, as despesas
somaram um total de
102.924
reais
nos
meses
de
Maio
a
Agosto.

