PROGRAMA: Casa de Apoio AURA
Descrição: Casa de passagem - serviço de acolhimento institucional para
adultos e famílias na modalidade de atendimento em unidade institucional de
passagem.

Atividades: Acolher crianças e adolescentes em tratamento oncológico e seus
familiares, sem condições econômicas para hospedar-se na capital durante o
tratamento ambulatorial.
Funcionamento: Serviço prestado pela Instituição em sistema de plantão
todos os dias da semana, 24 horas por dia.

O Programa de Acolhimento se desdobra em oito Projetos ou serviços:
A) Projeto “Comer Bem”
Descrição: Benefício da Política Social de caráter suplementar prestado aos
assistidos em virtude da vulnerabilidade temporária.

Atividades: Oferecer às crianças e adolescentes e seus acompanhantes uma
alimentação balanceada e variada, com orientação nutricional, distribuída em
cinco refeições diárias. Também é disponibilizada uma cesta básica por mês
para cada assistido.
B) Projeto “Brincar Terapêutico”
Descrição: Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Atividades: Sob responsabilidade da área de Psicologia são oferecidas
atividades lúdicas, recreativas, culturais e psicopedagógicas na Brinquedoteca.
Tais atividades visam promover recreação, em um espaço que favorece o
prazer e o desenvolvimento, aprimorando habilidades e estimulando o
fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares.
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C)Projeto “Transportando Vidas”
Descrição: Benefício da Política Social de caráter suplementar prestado aos
assistidos em virtude da vulnerabilidade temporária.

Atividades: Disponibilizar o transporte aos assistidos e seus acompanhantes
para os hospitais, clínicas e ambulatórios, passeios e atividades externas de
forma totalmente gratuita.
D) Projeto “Oficinas Artesanais”
Descrição: Uso do artesanato como ferramenta de desenvolvimento da
autonomia

individual,

familiar

e

social.

Trabalha

a

vulnerabilidade

socioeconômica da rede familiar da criança/adolescente e seu acompanhante,
tendo as artes manuais como fonte alternativa de geração de renda.
Atividades: Subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que garantam aos
assistidos meios para a capacitação produtiva e de gestão na melhoria das
condições gerais de subsistência, para elevação do padrão da qualidade de
vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.
E) Projeto “Suporte Educacional”
Descrição: Suporte Educacional para os assistidos e seus acompanhantes.
Efetivação do Decreto Lei nº 1044 de 21 de Outubro de 1969.
Oferecer educação de qualidade tendo como base uma prática com ação
transformadora, a serviço permanente da melhoria das estruturas culturais e
educacionais apresentadas por seus assistidos e familiares.

Atividades: São elaboradas com o fim de adaptar e readaptar as crianças e
adolescentes à rotina escolar considerando, além da dimensão cognitiva, o
resgate de sua autoestima, a retomada das relações sociais de seu núcleo de
convivência e o fortalecimento dos aspectos emocionais; manter contato com
as escolas de origem para obter informações sobre a vida escolar de cada um,
e acompanhá-los de acordo com a necessidade educacional apresentada.
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F) Projeto “Mão Amiga”
Descrição: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Atividades: As atividades são realizadas semanalmente e as famílias são
ouvidas em grupos de rodas, juntamente com Psicólogos e Assistentes Sociais
da casa, que atuam com objetivo de prevenir a ocorrência de situações de risco
social. Têm a finalidade de fortalecer os vínculos para a superação de
situações de fragilidade social, o acesso e usufruto de direitos humanos e
sociais, bem como a melhoria da qualidade de vida dos usuários.
G) Projeto “Conhecendo seus direitos”
Descrição: Visa amparar os assistidos no sentido de orientá-los quanto a seus
direitos como cidadãos.

Atividades: As atividades têm por finalidade divulgar as políticas de
assistência social, no intuito de fortalecer o protagonismo dos usuários na
defesa dos seus direitos de cidadania e promover o acesso e efetivação dos
direitos à proteção social.
H) Projeto “Fazendo o Bem”
Descrição: Benefício da Política Social de caráter suplementar prestado aos
assistidos

em

virtude

da

vulnerabilidade

temporária:

BENEFÍCIOS

EVENTUAIS.

Atividades: Proporcionar aos assistidos e às suas famílias mecanismos de
auxílio para o enfrentamento de situações adversas que fragilizem a
manutenção do cidadão e sua família, com oferta de cestas básicas,
suplementos alimentares, próteses, órteses, material médico, medicação,
custeio de exames e consultas, produtos de higiene, roupas e calçados,
pagamento de fotos para documentos, dentre outros, para melhor qualidade de
vida.
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