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APRESENTAÇÃO:
O Projeto “Adoção à Distância”, é desenvolvido numa parceria da Associação
Beneficente AMAR com a Associação MACONDO da Itália. Esta entidade, conhecendo a
realidade socioeconômica do país e estando sensível à situação de pobreza que permeia
grande parte da população brasileira, principalmente as periferias nas grandes cidades
e nas ditas “comunidades carentes”, têm viabilizado a realização de uma assistência à
distância, propiciando condições para que as crianças possam ter um futuro mais digno.
O projeto este ano atendeu a 102 crianças cujos padrinhos estão ligados a Associação
Macondo, na Itália.

OBJETIVO:
Oferecer às crianças e adolescentes mais empobrecidos, melhores condições de
desenvolvimento, dando às pessoas identificadas com a sua causa, os padrinhos, a
possibilidade de uma contribuição, com dimensão financeira e afetiva.
METODOLOGIA:
As crianças apadrinhadas moram em localidades extremamente pobres da periferia do
Rio de Janeiro: Acari, Ramos, Santa Cruz, Realengo, Vila Canoas, Jacarepaguá, Vila Isabel,
Centro, Bonsucesso, Rocinha, São Gonçalo, Itanhangá, Ilha do Governador, Vigário
Geral, Grajaú, Campo Grande, Niterói, Guadalupe, Itaguaí, Madureira, Queimados, Vila
da Penha, Duque de Caxias e Região dos Lagos.
Para que haja um atendimento mais eficaz, é indispensável o apoio dos seguintes
colaboradores: Coordenadora do Centro Comunitário Senhor do Bonfim (Acari) Sra.
Vera Lúcia Conceição dos Santos, Coordenadora da Casa São Mathias, em Duque de
Caxias, Sra. Lúcia Neiva Belo, agentes responsáveis pelos contatos nas comunidades.
O trabalho consistiu em visitas domiciliares, atendimentos individuais e no grupo
familiar, realizadas pela Assistente Social, Denise Francisca de Oliveira Roque.
Conta-se ainda com a colaboração de voluntários italianos, que participam do Projeto
“Intercâmbio Cultural”, e se dispõem a traduzir as cartas dos apadrinhados, do
português para o italiano e do italiano para o português, fato que simplifica o contato
entre padrinhos e seus afilhados.

O dinheiro enviado pelos padrinhos é dividido em 4 parcelas anuais, que antecedem os
inícios do período escolar (fevereiro e julho), o Dia das Crianças (outubro) e o Natal
(dezembro). O pagamento é feito através de depósito em caderneta de poupança que
os responsáveis devem abrir em nome da criança apadrinhada, pois este é o meio de
garantir ao apadrinhado a possibilidade de após os seus 18 anos, quando termina esta
tutela, poder contar com uma soma que lhe possibilite continuar os estudos ou
organizar melhor a sua vida. Nas reuniões, tem-se a oportunidade de refletir com os
pais e responsáveis, diversos temas e orientá-los no correto uso desse dinheiro, uma vez
que o Projeto tem por finalidade dar a cada criança apadrinhada a possibilidade de
estudar e ter um acompanhamento do seu crescimento integral.
EVENTOS:
Os eventos dos quais as crianças e as suas famílias participaram foram os seguintes:
•

As crianças da Baixada Fluminense receberam o benefício no dia 9 de março,
quando os beneficiários e seus responsáveis tiveram a oportunidade de serem
atendidos individualmente por . Adma e a Assistente Social Denise, na Casa São
Matias, em Duque de Caxias.

•

No dia 10 de março, na Casa D. Helder Câmara, os pais ou respnsáveis dos
beneficiários da Cidade do Rio de Janeiro, participaram de uma palestra,
ministrada pela Ir. Adma, para orientar os responsáveis dos apadrinhados sobre
a finalidade e utilização do apoio recebido.

•

No dia 15 de agosto, na Casa Dom Helder Câmara, os beneficiários dos bairros
da Cidade do Rio de Janeiro, participaram da maravilhosa Festa Caipira realizada
nesta casa, quando tiveram, nesta ocasião, a oportunidade de conviverem com
amigos e colaboradores da Itália, que passavam ali o seu tempo de férias e
aproveitaram das danças típicas, guloseimas e muitas brincadeiras.

•

Neste ano contou-se com a presença e participação do Grupo das Jovens
Mulheres, que contribuíram com deliciosos quitutes e colaboraram na
organização da festa.

•

As crianças, da Baixada Fluminense receberam o benefício no dia 7 de agosto,
quando participaram da Festa Caipira, na Casa São Matias, em Duque de Caxias.

•

No dia 20 de outubro os beneficiários do Projeto Adoção à Distância de Duque
de Caxias, participaram da Festa do Dia das Crianças, juntamente com crianças
do Projeto Ação Pedagógica de Apoio à Escolaridade.

•

No Dia 27 de outubro, na Casa Dom Helder Câmara, os beneficiários dos bairros
da Cidade do Rio de Janeiro, tiveram a oportunidade de participar de um
delicioso lanche com guloseimas e refrigerantes e distribuição de brinquedos.

•

No dia 15 de dezembro, participaram as crianças do Projeto Adoção à Distância
juntamente com as crianças do apoio pedagógico, da Casa São Matias, em Duque
de Caxias, da Celebração e Festa do Natal. Nesta oportunidade foi feita a
Celebração do Nascimento do Menino Jesus e, as crianças receberam um
presente, quando com suas famílias, participam de todas as atividades.

•

No dia 22 de dezembro, os beneficiários dos bairros da Cidade do Rio de Janeiro,
receberam a quarta e última parcela do ano e participaram da Celebração e Festa
de Natal, em comunhão com as crianças do apoio pedagógico da Casa Dom
Helder Câmara. Neste dia todas as crianças receberam presentes e uma Cesta
de Natal.

•

DADOS NUMÉRICOS:

Colaboradores Estrangeiros:

Associação Macondo

Itália

Atende a 102 crianças

DEPOIMENTOS:
“Agradeço a Deus pela minha madrinha que me ajudou durante muito tempo e agora
que completei 18 anos, me despeço.
Com o benefício recebido minha família investiu na minha saúde e na melhoria da minha
qualidade de vida”. Gabriel Rodrigues da Silva, 18 anos
Agradeço a Deus por ter colocado pessoas tão generosas na minha vida. Quando fui
apadrinhada, minha mãe estava desempregada e precisando de ajuda. Muito obrigada“.
Wellen Gabrielle, 13 anos
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Yan Carlos, 17 anos, exibindo o seu cartão
de Natal que vai enviar para o Padrinho.

Ana Carolina 8 anos na sua casa

