
Saúde:
Estimular
para descobrir



Projeto CONDECA
Recurso por meio de incentivo fiscal

via destinação de Imposto de Renda ao
Fundo Estadual da Criança e do Adolescente

Nome do projeto: “Saúde: Estimular para descobrir”



Objetivo: 
Proporcionar o estímulo, 
habilitação/reabilitação em saúde gratuito, 
com um programa terapêutico singular, com 
novos recursos, aumento dos procedimentos 
por pacientes e abertura de vagas para rede 
pública, de 74 pacientes, sendo 29 de 0 a 6 
anos e 45 de 07 até 17 anos e 11 meses, com 
deficiência intelectual, pelo atendimento 
neuropsicomotor com equipe 
multiprofissional, objetivando o 
desenvolvimento global do indivíduo com o 
alcance do máximo de suas potencialidades.



Como funcionará?
Atendimento clínico para pessoas com 
deficiências intelectuais e múltiplas com foco na 
prevenção, habilitação, reabilitação, em 
atendimento terapêutico individual e, também, 
em pequenos grupos.
Para cada paciente há um programa terapêutico 
singular, com atendimento/acompanhamento 
de uma equipe multiprofissional de médicos, 
enfermeiro, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes 
sociais e pedagogos, que atua de forma 
integrada, por meio de métodos, metodologias 
e ferramentas diferenciadas que permitam o 
desenvolvimento global do atendido e por fim, 
sua inclusão social, autonomia e independência.



Diferencial
Dentro do atendimento será disponibilizada aos 
pacientes a Sala Snoezelen*, um ambiente 
multissensorial que estimula os sentidos como o 
toque, o paladar, a visão, o som, o cheiro, recorrendo 
apenas às capacidades sensoriais dos indivíduos.
Este tipo de sala terapêutica proporciona conforto, 
utilizando estímulos sensoriais como música, notas, 
sons, luz, estimulação tátil e aromas, de forma 
individual ou conjugada. Proporciona vários 
benefícios, como por exemplo relaxamento, liberação 
de stress e motivação para a aprendizagem.

*Snoezelen é “um ambiente especificamente equipado que transmite aos seus 
visitantes um sentimento agradável de processos de auto-regulação. Através de uma 
sala equipada e usada de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa, 
consegue-se a estimulação de intervenções terapêuticas e pedagógicas, tanto como se 
fortalece as relações pessoais entre terapeuta e paciente. Snoezelen pode ser aplicado 
com grande êxito na área de pacientes, deficientes e não deficientes”  (Fundação 
Alemã de Snoezelen, 1999).



Valor total do projeto por 12 meses: 
R$578.770,51

O que financiará?

Custeio - Contratação 
equipe recursos humanos

Custeio – Materiais de 
consumo

Impressões e anúncio 
internet

Aquisição equipamentos

02 Fisioterapeutas
02 Fonoaudiólogo
01 Assistente Social
01 Pedagogo
01 Psicologa
01 Ass. Administrativo

Materiais de consumo diversos para o uso 
clínico 

Pediasuit: esteira, plataforma vibratória, tablet
Snoezelen: Piso tátil e outros



Como destinar?
Pessoas jurídicas, optantes pelo Lucro Real, podem destinar até 1% de seu 
Imposto de Renda.

Você deverá realizar a destinação quando for efetivar sua Declaração de Imposto 
de Renda, confira o passo a passo:
- Baixe o Programa Tradicional da Receita Federal;
- Opte pelo modelo completo de declaração;
- Preencha o campo de identificação e os dados de sua declaração;
- Após o preenchimento de todos os dados, vá em Resumo de sua
declaração – Cálculo do Imposto de Renda, você pode fazer sua
doação tanto quanto tiver imposto a pagar, quanto imposto a
restituir.
- Após, vá em Doação Diretamente na Declaração – ECA – aperte em novo
- Escolha a opção Tipo de Fundo: Estadual, que na sequencia já será preenchido 
o CNPJ do Condeca e o valor disponível para doação. Preencha dentro do valor 
disponível, o quanto deseja doar.
- Imprima o DARF e pague até o último dia útil do mês.

Após o pagamento envie email para condeca@seds.sp.gov.br
E solicite que sua doação seja destinada ao Projeto “Saúde = Estimular para 
descobrir”, da Apae de São José do Rio Preto.

Confira o vídeo que explica o passo a passo para destinar:
http://www.condeca.sp.gov.br/chamada1/1889/ 

mailto:condeca@seds.sp.gov.br
http://www.condeca.sp.gov.br/chamada1/1889/


Taekwondo e a luta pela inclusão

R$

1.108.871,68

NOSSOS PROJETOS

A filosofia do Taekwondo é uma combina-

ção de mente e corpo e visa desenvolver 

autoconfiança para enfrentar com mais 

habilidade os desafios cotidianos da vida. 

Empoderar as crianças e adolescentes com 

deficiência é a melhor maneira de praticar a

inclusão.

O Projeto Taekwondo e a luta pela inclusão tem como 

objetivos: Promover qualidade de vida e habilidades 

físicas, motoras e cognitivas para crianças e adolescen-

tes com necessidades especiais por meio da arte marcial 

Taekwondo, além de assegurar a sua independência, 

promover a sua autonomia, dar a elas a oportunidade de 

produzir e de realizar algo novo e, para algumas, até 

certo ponto inimaginável.

FMDCA
CRIANÇA,
INCLUSÃO SOCIAL,
REABILITAÇÃO FÍSICA



Recurso por meio de incentivo fiscal via destinação
de Imposto de Renda ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente

Projeto: ASSOCIAÇÃO RENASCER: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
DO DEFICIENTE INTELECTUAL PARA O TRABALHO
Segmento: Capacitação e treinamento do deficiente para o trabalho

PROJETO CONDECA



OBJETIVO

Capacitar e treinar nas oficinas de panificação, 
confeitaria, cozinha experimental, informática, 
arremates de costura e área de atendimento e 
administração afins, 46 deficientes a partir de 14 
anos já matriculados na instituição e abrir 10 novas 
vagas, para o ofício de padeiro, confeiteiro(a), 
bordados e arremates de costura, informática 
básica, assim como auxiliar de todas estas funções.



RESULTADOS ESPERADOS

Quando se trabalha com o preparo do deficiente intelectual para o mercado de trabalho a previsão 
do tempo para a finalização da qualificação é diferente de uma pessoa para outra. Enquanto alguns 
em 01 a 02 anos estarão preparados para a inclusão, outros precisarão de mais tempo.

-Incluir 56 adolescentes deficientes intelectuais nas oficinas de padaria, confeitaria, cozinha 
experimental,
serigráfica, bordados e arremates de costura, informática e área de atendimento e administração 
afins.
- Incluir no mercado de trabalho 02 deficientes, no primeiro ano, com idade a partir dos 16 anos.
- Realizar 01 curso de curta duração com 20 familiares dos atendidos, durante o primeiro ano de 
trabalho.
- Realizar um trabalho de conscientização, com 15 empresários da região quanto a inclusão de 
deficientes no
mercado de trabalho, na tentativa de abrir vagas e incluir pessoas com deficiência.
- Realizar parcerias com 08 empresas e demais órgãos públicos para a troca de experiências de 
sucesso com visitas dos atendidos em sua estrutura, e vice-versa, para doações e projetos que 
viabilizem a manutenção de parte do projeto.
- Realizar 01 mostra anual das atividades realizadas nas oficinas para a demonstração do trabalho 
realizado à comunidade.





Recurso para o desenvolvimento
do projeto por 12 meses:
R$369.967.40

01 Coordenador
01 Pedagogo
02 Monitores
01 Psicologo
01 Oficineiros
Gêneros alimentícios (matéria prima para as oficinas de panificação)
Materiais consumo bordados e arremates
Energia elétrica e gás



COMO DESTINAR

Você deverá realizar a destinação quando for efetivar sua Declaração de Imposto de Renda, confira o 
passo a passo:
- Baixe o Programa Tradicional da Receita Federal;
- Opte pelo modelo completo de declaração;
- Preencha o campo de identificação e os dados de sua declaração;
- Após o preenchimento de todos os dados, vá em Resumo de sua declaração – Cálculo do Imposto de 
Renda, você pode fazer sua doação tanto quanto tiver imposto a pagar, quanto imposto a restituir.
- Após, vá em Doação Diretamente na Declaração – ECA – aperte em novo
- Escolha a opção Tipo de Fundo: Estadual, que na sequencia já será preenchido o CNPJ do Condeca e  
o valor disponível para doação. Preencha dentro do valor disponível, o quanto deseja doar.
- Imprima o DARF e pague até o dia 28 de Abril.

Após o pagamento envie email para condeca@seds.sp.gov.br
E solicite que sua doação seja destinada ao Projeto “Associação Renascer: capacitação e treinamento 
do deficiente intelectual para o trabalho’’

Confira o vídeo que explica o passo a passo para destinar:
http://www.condeca.sp.gov.br/chamada1/1889/


