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PROJETO

DESCOBRINDO TALENTOS

40 vagas

ONG cria o projeto
“Descobrindo Talentos”
Sucata, tintas, tecidos e grafite
vão virar arte no Centro de Vivências
Despertar para Vida (CVDVida), e as
obras serão conhecidas em uma linda
exposição, que revelará nossos artistas no final do ano. Após o sucesso
do “Despertando a Inclusão”, encerrado em fevereiro deste ano, a ONG vai
iniciar o projeto “Descobrindo Talentos”, com o apoio da Unimed Vitória.
A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão social de 40
crianças e adolescentes,de 10 a 17
anos incompletos, com síndromes,
transtornos, distúrbios ou dificuldades de aprendizagem por meio da arteterapia. As expressões artísticas
darão vazão aos conteúdos emocio-
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Curso de saúde
mental é sucesso

nais, explorando e permitindo a autoexpressão e o autocontrole.
Para a fundadora da ONG, Leila Landgraf, o desenvolvimento da
sensibilidade e harmonia dos sentimentos por meio da arte contribuirá para despertar novos conceitos,
oportunizando o desenvolvimento de
habilidades e competências. “A expectativa é melhorar a saúde física
e mental, trabalhando a capacidade psicomotora e os aspectos emocionais. E como resultados teremos
pessoas mais motivadas, criativas e
independentes”, frisou.
As oficinas acontecerão no período vespertino, de terça a quinta-feira, com duração de três horas,
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Despertando a
Inclusão acaba

/cvdvida

@cvdvida

Turno: vespertino
De terça a quinta-feira
Idades: de 10 a 17 anos
incompletos,com síndromes,
transtornos, distúrbios ou
dificuldades de aprendizagem
durante um ano. As aulas serão ministradas por dois facilitadores, com
orientação de uma artista plástica.
A prioridade da vaga é para quem
mora na região da ONG, nos bairros
Consolação, Gurigica, Horto, Monte
Belo, Bento Ferreira, Jesus de Nazareth, Ilha de Santa Maria, Romão,
Cruzamento, Jucutuquara, Fradinhos,
Piedade e Maria de Lurdes.
As inscrições ainda não estão
abertas, mas todos os detalhes serão
informados no site www.cvdvida.org.
br e na própria ONG. Fique de olho!
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Seu IR pode
ajudar a ONG
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Novos
projetos estão
a caminho
no CVD Vida
Iniciamos o segundo trimestre do ano
com muitas expectativas. Concluímos o projeto Despertando a Inclusão e ficamos muito felizes por caminhar com nossos educandos durante um ano e meio. Foi bastante
comovente ver a trajetória deles, suas mudanças e conquistas. Agora, esperamos que
as famílias dêem sequência a tudo o que
foi aprendido no Centro de Vivências Despertar para Vida (CVDVida). Acreditamos
no potencial de todos e sabemos que com
apoio eles podem chegar ainda mais longe.
Agora vamos iniciar outro projeto, que
terá como pano de fundo a arteterapia.
Você lê uma matéria detalhada sobre ele
na capa desta edição. Também começaremos um curso de capacitação nas unidades
de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Serão treinados os técnicos
que atuam em diversas unidades de recuperação de menores.
Para nós será um grande desafio melhorar a vida de adolescentes que cometeram algum tipo de delito. Queremos ajudar a identificar aqueles com algum tipo de
transtorno ou déficit intelectual, para que
sejam encaminhados a um tratamento adequado. Leia detalhes na página 4.
Em um ano de crise, também estamos
enfrentando muitas dificuldades para obter recursos a fim de manter as atividades
do CVDVida. Por isso, todo e qualquer esforço é válido nesse sentido. Nosso bazar
solidário ajuda a captar recursos, uma cesta de chocolates foi rifada entre os participantes do curso de Capacitação em Saúde
Mental e agora fizemos pulseiras e vamos
estampar lindas camisas para vender na
ONG. Contamos com o seu apoio para seguir em frente com o nosso sonho, que é
despertar pessoas especiais para a vida!

Capacitação em Saúde
Mental é um sucesso
Já estamos na segunda turma
do curso de Capacitação em Saúde Mental. O projeto é um sucesso e tem transformado as vidas de
muitas pessoas que trabalham com
crianças e adultos com necessidades especiais, e que não tinham
conhecimento específico na área.
As aulas teóricas continuam,
mas agora os cursistas têm também
as aulas práticas na Clínica Despertar para Vida e na ONG. É uma
oportunidade para aliar a teoria e
a prática, aumentando ainda mais
o aprendizado.
O treinamento é voltado para
psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos, assis-

tentes sociais, cuidadores, enfermeiros, técnicos em enfermagem,
facilitadores, equipes do Caps
(Centro de Atenção Psicossocial),
estudantes da área saúde, gestores, familiares e respectivas secretarias de Saúde.
O projeto surgiu da necessidade de formar profissionais em
educação especial.“Durante a nossa trajetória, fizemos um apanhado de quantas pessoas não têm
essa formação. Queríamos levar
o conhecimento e capacitar 800
pessoas no Estado e por isso elaboramos o projeto”, contou Leila
Landgraf. Já estamos na formação da segunda turma.

Cesta de chocolates é sorteada
O CVDVida vendeu rifa de uma
cesta de chocolates para angariar
fundos para a ONG. O sortudo Everton Pereira Teixeira foi o ganhador
da cesta, que foi entregue durante
uma das aulas do Curso de Capacitação em Saúde Mental. O sorteio
foi realizado no auditório do Espaço Vitória, no dia 5 de março. Nosso consultor de conhecimento Roberto Bianchi entregou o prêmio.
Parabéns ao ganhador!
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Projeto Despertando a
Inclusão deixa saudade
Depois de um ano e meio de aprendizado, chega ao fim o projeto Despertando a Inclusão, que atendeu a 70
crianças e adolescentes carentes, portadores de algum tipo de transtorno,
deficiência ou síndrome. Foi emocionante ver o desenvolvimento desses
educandos, que chegaram tão fragilizados e se tornaram pessoas capazes
de se expressar, interagir com os outros e conviver em sociedade.
“Priorizamos conceitos e valores. A nossa meta era educar também
os pais e trabalhar nas oficinas as possibilidades de aprendizagem dos alunos. Assim, eles passaram a ouvir, interagir, questionar com propriedade e
a permitir que suas dificuldades fossem trabalhadas”, contou Leila Landgraf, idealizadora do projeto.
Na conclusão, o CVDVida recebeu muitos depoimentos de mães satisfeitas com os resultados e que queriam até fazer um abaixo-assinado
para que o projeto pudesse continuar.
No entanto, o contrato para repasse
de verba do governo para manter os
profissionais foi somente de novembro de 2014 a fevereiro de 2016, e
não temos como estendê-lo.
Agora é tarefa dos pais estimularem seus filhos para que o aprendizado seja mantido e tenha continuidade. A família aprendeu a estimulá-los,
a interagir.

A escola recebeu um relatório
final de todos os avanços desses
alunos. “Nós fizemos uma avaliação
com todos os alunos que participaram do projeto. As escolas tinham
muitas dificuldades em alfabetizar
os alunos. Segundo o relatórios, alguns estudantes foram avaliados
como disléxicos, outros como deficientes intelectuais. Havia crianças
que precisavam de medicação, de
acompanhamento com neurologista e exames. Os pais foram devidamente informados e fizemos vários
encaminhamentos para rede pública”, informou Leila.
Foi um projeto que transformou
os alunos, suas famílias e nossos facilitadores. Todos se emocionaram
ao ver o quanto eles cresceram nesse tempo de aprendizado.

Fizemos um bazar solidário no
mês de março e decidimos que
ele será permanente no Centro
de Vivências. Quem quiser adquirir peças de roupas e sapatos com
preços superespeciais, ou fazer
doações, pode procurar o bazar
na ONG em horário de expediente.
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Seu Imposto de Renda
pode virar doação
O CVDVida está captando recursos para o projeto “Remando
para a Inclusão” através da lei de
incentivo fiscal (Lei 11.438/2006)
do Ministério do Esporte. Pessoas
físicas podem destinar até 6% do
Imposto de Renda devido. Já empresas podem repassar 1% do IR
para projetos sociais. A autoriza-

ção para a captação de recursos
pelo CVDVida foi publicada no dia
4 de abril.
O projeto atenderá por ano a
100 crianças, adolescentes, jovens
e adultos com deficiências, síndromes, transtornos, distúrbios e com
dificuldades de aprendizagem, sendo 50 no turno matutino e 50 no tur-

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
Agência
nº 4292 DV: 7

Conta Corrente Vinculada
nº 13860-6
Período de Captação até:
01/03/2017
no vespertino, promovendo através
do esporte, na modalidade remo, a
inclusão social e o desenvolvimento educacional.

ONG dará capacitação na Unimetro
A ONG Despertar para Vida vai
realizar uma capacitação multidisciplinar para profissionais da Unidade de Internação Socioeducativa Metropolitana (Unimetro), que
compreende a seguintes unidades:
Unes, Unip1, Unip2, UFI, Uninorte,
Unipnorte, Unipsul e Unisul.
O objetivo é treinar a equipe
técnica a fim de melhorar a vida de
adolescentes infratores que cum-

prem medidas socioeducativas nas
unidades e a convivência entre eles.
Recentemente, uma avaliação aplicada em cinco internos revelou que
todos os que se submeteram aos
testes têm algum tipo de deficiência
mental e precisam de tratamento.
Diante desse diagnóstico, a
fundadora do CVDVida, Leila Landgraf, elaborou um projeto com o objetivo de contribuir para a formação

de uma equipe técnica multidisciplinar da Unimetro. A capacitação
será dada uma vez por semana,
no período da tarde, numa sala de
treinamento, dentro da instituição.
“Tenho certeza de que após
o treinamento os profissionais
não serão mais os mesmos. Eles
irão olhar para os adolescentes
com outros olhos”,comentou Leila
Landgraf.

p a r c e i r o s
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