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CARTA DO
PRESIDENTE
Apresentaremos nas páginas e linhas a seguir o que de melhor
conseguimos fazer para contribuir no bem-estar e desenvolvimento de
nossos associados! Temos a certeza de ter cumprido nossa missão, como
instituição referência em apoio a pessoa com síndrome de Down.
Promovemos a defesa de seus direitos em todas as etapas de vida,
favorecemos o desenvolvimento a partir de atendimentos especializados,
priorizamos a inclusão e a participação social integral, criamos ações para
a independência e autonomia, bem como disponibilizamos acolhimento e
suporte a todas as famílias.
O que move e sustenta nossas ações é a certeza que podemos contribuir
para que todas as pessoas com síndrome de Down sejam protagonistas de
suas próprias histórias e que ocupem espaços, onde e quando quiserem.
Cabe a nós: instituição, família e sociedade, lutarmos pela garantia de
seus direitos e supri-los de oportunidades para desempenharem tais
papéis.
Cabe a nós buscarmos subsídios das mais variadas formas e fontes,
alinhando parcerias públicas e privadas, para que oportunidades sejam
garantidas.
Cabe a nós unirmos esforços para que a inclusão seja verdadeiramente
praticada e o direito a diversidade respeitado.
Cabe a nós o direito de lutarmos por políticas públicas inclusivas na
educação, na saúde, na assistência social e no mercado de trabalho.
Cabe a nós acreditarmos.
Cabe a nós resistirmos para que NINGUÉM FIQUE PARA TRÁS!
Marcos Antonio Costa
Presidente da Associação Amor pra Down

ESTAMOS DE PORTAS ABERTAS
PARA VOCÊ!

CONFIRA NOSSOS
SERVIÇOS

AAPD se constitui em uma Organização da Sociedade Civil (OSC),
que é composta por pais de pessoas com síndrome de Down (SD).
Alguns dos principais objetivos são desenvolver programas de
atenção, apoio e participação social integral de pessoas com SD em
seus diversos contextos, desde a família, ao ensino regular e o
mundo do trabalho, bem como oferecer atendimentos
especializados para a qualidade de vida e a ampliação de suas
capacidades.
Atendemos nas áreas de Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Assistência Social e Psiquiatria.
Também mantemos grupos de desenvolvimento pessoal para
nossos adolescentes e adultos e grupos de acolhimento aos
familiares.
Atualmente temos cadastrados 181 associados, entre 0 e 49 anos.
Em atendimento são atualmente 100 usuários. Recebemos famílias
de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema.
Visão:
“Ser reconhecida como um referencial de apoio ao DOWN na
sociedade, em todos os segmentos - institucional, educacional,
social, familiar, pessoal, emocional. Um espaço de acolhimento,
troca de experiências e agregação.”
Missão:
“Promover a assistência, integração e desenvolvimento dentro dos
aspectos afetivo, social e cognitivo das pessoas com síndrome de
Down e suporte a suas famílias, oferecendo atendimento
especializado, criando ações para a sua independência, autonomia
e inclusão na sociedade, e defendendo seus direitos em todas as
etapas de suas vidas.”

Valores:
TRABALHO EM EQUIPE
 Trabalhamos em cooperação
 Somos voluntários
SOLIDARIEDADE
 Somos comprometidos uns com os outros
 Dividimos nossas responsabilidades
 Confortamos, consolamos e oferecemos ajuda
SENSIBILIDADE
 Trabalhamos com emoção, sentimento e simpatia pela
nossa causa
 Reagimos imediatamente aos nossos problemas e desafios
PERSISTÊNCIA
 Continuamos presentes em nossa causa apesar de todas as
dificuldades
 Somos perseverantes e insistentes
 Não desistimos frente as nossas dificuldades
GARRA
 Temos força de vontade e disposição para alcançar nossos
objetivos
 Somos determinados
ENTUSIASMO
 Somos dedicados
 Temos paixão pelo que fazemos
 Trabalhamos com alegria
COMUNICAÇÃO
 Promovemos a conversação entre os diversos atores
envolvidos
 Esclarecemos e informamos a comunidade e os associados
sobre a evolução dos estudos sobre a síndrome de Down

28/02 - SELO SOCIAL - Recebemos através do Instituto Abaçaí a certificação da participação
no Selo Social. Fomos certificados pelos 3 projetos apresentados e reconhecidos por 6
impactos sociais positivos que causamos.
21/03 - DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN - No dia 21 de março comemora-se
o Dia Internacional da Síndrome de Down. A Associação Amor pra Down esteve presente no
VI SEMINÁRIO E V JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM SÍNDROME DE DOWN, que foi
realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Com a
presença de mais de 400 pessoas, o evento foi organizado pela Amor pra Down em parceria
com o Deputado José Milton Scheffer, a Comissão de defesa dos direitos da pessoa com
deficiência e FECASD (Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down).
25/03 - FESTIVAL DE SURF - O evento proporcionou a inclusão social através do esporte e
teve a supervisão da Associação de Surf das Praias de Itajaí - ASPI. O acompanhamento dos
surfistas na água foi feito por professores das escolas de surf da região como a Escola de Surf
Amigos da Atalaia, Surf no Pé, Surf Escola BC e Aces.
26/03 - CAPACITAÇÃO MÉTODOS DOS DEDINHOS - O Método dos Dedinhos e o Método
dos Dedinhos Signs, idealizado por Erika Campos, têm por objetivo desenvolver a fala, a
linguagem, o uso de elementos de conexão nas frases, como também a prontidão para o
processo de alfabetização, em indivíduos com dificuldades de comunicação. Através da
parceria com o CMDCA, foi realizada uma capacitação de dois dias para a equipe técnica da
Associação Amor pra Down. A fim de expandir este conhecimento para a rede, estendemos o
convite para fonoaudiólogos do município e para as demais entidades que atendem pessoas
com deficiência. No terceiro dia, foi realizada uma palestra para todos os pais de nossa
instituição.
19/05 - MACARRONADA - No dia 19 de maio tivemos o evento oficial, que acontece todos os
anos, sob o comando do Chef Gilmar e sua equipe. Um momento esperado para a entidade,
suas famílias e os simpatizantes de nossa causa.
28/06 - CHÁ DAS MÃES - Após muita dedicação e organização, no dia 28 de junho, aconteceu
novamente o Chá Beneficente Amor Pra Down, no Clube Guarani em Itajaí. Contamos com a
presença de 500 pessoas e tivemos uma tarde mais que especial com desfile de moda, bazar,
sorteio de brindes, exposição das lojas Móveis do Bem, Florata Farmácia de Manipulação e
Bianca Parisoto Joias. O evento teve um enorme sucesso de arrecadação. Agradecemos a
parceria do Clube Guarani na disponibilidade do espaço.
26/07 - CONGRESSO MUNDIAL E VISITA TÉCNICA INTERNACIONAL - O Congresso
mundial sobre síndrome de Down aconteceu de 24 a 27.07, na Escócia, com palestras
exclusivas e atualizadíssimas. Eram mais de 10 palestras por horário, e um total de 6 a 7
horários por dia.
A coordenadora técnica, Jessica Pereira Cardozo, representou o Brasil e a Amor pra Down, em
um mergulho de muito conhecimento e contatos internacionais!
Entre os temas principais, destacamos as palestras sobre Distúrbios do sono e Apneia
Obstrutiva do Sono, Saúde Mental, Doença Celíaca, demência e Alzheimer, entre outros.
Jessica também foi recebida na Irlanda do Norte para conhecer programas de emprego
apoiado e um serviço de moradia independente.

Após seu retorno, Jessica realizou três encontros para transmitir aos pais e demais
interessados um resumo sobre o evento, nas cidades de Balneário Camboriú, Itajaí e
Florianópolis.
25/08 - MOTOCARREATA DIA NACIONAL DA LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Esta ação foi planejada com o The Riders e motociclistas do estado, para marcar a luta pela
defesa de direitos das pessoas com síndrome de Down. Apesar de avanços na participação
social, muitas pessoas ainda se encontram na invisibilidade pública, sofrendo preconceitos em
seus contextos de vida e excluídas da sociedade. Em grande parte, estas pessoas ainda são
vistas pelo olhar da subestimação e da piedade, o que evidencia a dissonância de reais
oportunidades para estes sujeitos, que reconheçam suas potencialidades e os empoderem
para uma vida pautada na independência e na autonomia.
Realizamos uma carreata de motos nas principais avenidas de Balneário Camboriú com a
participação de motociclistas voluntários do The Riders, Carpe Diem e de nosso grande
parceiro Dualcei (Du), que está conosco desde o primeiro encontro, contamos com o cordial
apoio e escolta da Polícia Militar e Guarda de trânsito municipal.
01/09 e 11/10 - PEDÁGIO DE ITAJAÍ E BALNEÁRIO CAMBORIÚ - No dia 01 de setembro
aconteceu o segundo pedágio no município de Itajaí, e no mês seguinte realizamos o pedágio
de Balneário Camboriú, no dia 10 de novembro. Esta ação conta com um grande número de
voluntários e a união de nossas famílias, promovendo uma arrecadação de grande
importância no orçamento anual da entidade.
11/10 - LANÇAMENTO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO - Esta ação beneficente foi
promovida pelo município de Itajaí, em parceria com a Estapar Estacionamentos, empresa
responsável pela administração dos serviços da Área Azul Digital na cidade. No dia 11 de
outubro toda a renda da área azul em Itajaí foi revertida para três instituições filantrópicas e a
Amor pra Down foi uma delas.
21 e 22/10 - ACAMPAMENTO COM OS ESCOTEIROS - Os jovens e adultos da Associação
Amor pra Down realizaram o 5º Acampamento em parceria com o Grupo Escoteiro Leão do
Mar. O evento consiste em dois dias de muito aprendizado, diversão, autonomia e
aproximação aos grandes valores do movimento escoteiro. Nossa gratidão a todos os
participantes que tornaram esse momento possível. Através da Chefe Vivian Rubin Kruel,
agradecemos a todos os escoteiros e pioneiros, agradecemos ao parceiro Du (Dualcei), por ser
o idealizador deste projeto, aos voluntários da Univali e também aos profissionais da equipe
que se engajaram nesta atividade, do começo ao fim!
06/11 - RODA DE CONVERSA COM INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA
(FBASD) - Tivemos uma tarde de grande troca de experiências com os integrantes da FBASD,
estavam presentes: Ana Cláudia Mendes de Figueiredo (vice-presidente), Vicente Fiorentini
(diretor regional sul), Lisley Sophia Dias (diretora regional sudeste), Marcos Costa (diretor de
comunicação) e Vilma Sestaro (1° suplente). Os diretores apresentaram as principais
conquistas da Federação e esclareceram dúvidas importantes sobre a capacidade civil e a
tomada de decisão apoiada.
27/11 - DIA DE DOAR - É uma grande campanha para promover a cultura de doação no Brasil
e no mundo. É uma mobilização nacional para termos um país mais generoso e solidário, em
especial para com as organizações da sociedade civil. Neste ano fomos pioneiros em nosso
município, engajando a campanha com a parceria da Companhia do Mate que fez uma bela
campanha e uma arrecadação de sucesso.

06/12 - PALESTRA SOBRE PÉS, PISADA E CALÇADOS - A osteopata Camila Wipel,
da clínica Fluir, forneceu uma palestra aos pais da instituição para orientar sobre o
desenvolvimento motor, relacionado aos calçados adequados e formas de preservar uma
boa saúde postural, também apresentou sobre possibilidades de uso de palmilhas
posturais. Agradecemos o carinho, atenção e disponibilidade de Camila!!
TROCO SOLIDÁRIO - As campanhas nos auxiliam financeiramente, pois possibilitam a
compra de materiais clínicos para os atendimentos.
06 e 07/12 - III ENCONTRO NACIONAL DO EMPREGO APOIADO - Aconteceu em
Campinas o III Encontro Nacional do Emprego Apoiado promovido pela Anea –
Associação Nacional do Emprego Apoiado, que fomenta ações em prol da inclusão no
trabalho das pessoas com deficiência. O evento contou com diversos profissionais que
promovem a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho utilizando o
método do Emprego Apoiado como Romeu Sassaki, Alexandre Betti, Maria Fernanda
Prezia, Juliana Righini, Alexandre Carvalho, Jessica Cardozo, Sinival Pinheiro, Oswaldo
Barbosa, Fernando Vidoi, Lívia Rech, Yvy Abbade entre outros.
Dentre as organizações participantes foram: CEESD Campinas, UNILEHU, APABEX,
ABADS, Amor pra Down, Associação Homem do Amanhã e GEDI/PUC Minas.

TERMOS DE
COLABORAÇÃO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e adolescente;
CMAS – Conselho Municipal de Assistência
Social;
SUS – Sistema Único de Saúde.

ITAJAÍ

COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente;
SUS – Sistema Único de Saúde.

TERMOS DE
FOMENTO
ITAJAÍ

SEMASA

ATENDIMENTO
CLÍNICO
A AAPD tem como objetivos essenciais, favorecer a autonomia e a participação social da
pessoa com síndrome de Down. Por isso, nossos atendimentos clínicos proporcionam:
 Fortalecimento de relacionamentos e vínculos afetivos;
 Estimulação essencial de funções cognitivas e executivas, do fortalecimento das

estruturas

necessárias

para

a

alimentação,

comunicação

e

fala,

da

psicomotricidade, bem como do desenvolvimento neuropsicomotor e o brincar
funcional;
 Acompanhamento do processo de escolarização, orientando e auxiliando no

processo de ensino aprendizagem de cada associado;
 Desenvolvimento de habilidades sociais, autonomia e empoderamento;
 Inclusão no mercado de trabalho;

Nossas ações são realizadas em parceria com as famílias e os contextos sociais que a
pessoa participa, oferecendo acolhimento e orientação aos mesmos. Na AAPD todos os
atendimentos são integrados, contando com uma equipe que realiza um trabalho
interdisciplinar contando com: 2 fonoaudiólogas, 2 psicólogas, 2 fisioterapeutas, 2
terapeutas ocupacionais, 1 assistente social, 2 psicopedagogas, 1 psiquiatra, 1
coordenadora técnica, 1 supervisora, 1 coordenador administrativo financeiro, 1 captadora
de recursos e 2 auxiliares administrativas.

PROJETOS
GRUPOS DE JOVENS E ADULTOS (GJA): É um dos principais serviços oferecidos pela
entidade, pois estimula o desenvolvimento pessoal, a convivência com a diversidade, a
discussão de temas da vida adulta, bem como o desenvolvimento de autonomia para uma
vida com qualidade.
Os objetivos dos grupos em 2018 foram: desenvolver capacidades de autodeterminação e
contribuir com a qualidade de vida dos jovens e adultos; contribuir para a inclusão e
participação social dos participantes do grupo; propiciar o empoderamento e bem-estar
emocional dos usuários; aprimorar o desenvolvimento pessoal e auto-conhecimento dos
participantes do grupo; favorecer a independência.
Todas as intervenções têm como foco o autoconhecimento, a expressão individual, a
comunicação interpessoal, alinhamento as regras de convivência, promover a participação
social e principalmente estimular o comportamento independente e autônomo. Para
complementar, são realizadas atividades externas que estimulam habilidades nas
atividades de vida diária e vida prática e o exercício da autonomia. Em Balneário Camboriú,
o GJA é ofertado no período vespertino, ocorrendo nas terças-feiras. Em Itajaí, o GJA
acontece pelas manhãs, todas as sextas-feiras.
GRUPO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: O grupo de orientação profissional teve
início de forma introdutória no final do ano de 2017, e a partir de 2018, passou a ser
realizado de forma regular nas quintas-feiras, sendo dividido entre encontros presenciais na
sede de Associação Amor pra Down e visitas técnicas em empresas de diversos ramos da
região.
Este grupo conta com usuários que demonstram interesse em entrar no mercado de
trabalho. Tem como objetivo discutir assuntos relacionados ao trabalho e traçar um perfil
profissional dos usuários de forma individual, reconhecendo seus perfis através de desejos
e habilidades, baseado nas premissas do Emprego Apoiado.
GRUPO DA FAMÍLIA: Grupo destinado à reflexão de temas sugeridos pelos próprios
participantes, pais, tios, irmãos e avós de pessoas com síndrome de Down, relacionados a
vida da pessoa com SD. Tem por objetivo favorecer um espaço de convivência que
possibilite a troca de experiências e estratégias de enfrentamento, aos aspectos que
envolvem a vida da pessoa com SD. Este grupo, em 2018, contou com diversas
contribuições de profissionais da assistência social e de equipamentos municipais como o
CRAS.
SEMASA (ITAJAÍ): O Projeto desenvolveu a cidadania ecológica e auxiliou na formação de
hábitos socioambientais com os usuários dos serviços da Associação Amor para Down. A
implantação de um Jardim Sensorial proporcionou um espaço no qual os usuários poderão
estimular suas percepções, utilizando seus sentidos de forma integrada e,
consequentemente promovendo sensibilização sobre o meio ambiente. Para as pessoas
com síndrome de Down, a educação constitui-se em uma das formas mais importantes
para a elaboração de conceitos de identidade, pertencimento, inclusão social e autonomia.
Neste projeto foram realizadas 4 oficinas com as famílias, havendo 80% de participação
nos encontros de mobilização.

Pela perspectiva da educação e da igualdade de direitos, temos ciência que todas as
pessoas, têm o direito de ter o conhecimento sobre os temas que movem o mundo atual.
Fundamenta-se a pertinência deste projeto, em virtude da emergência dos cuidados
ambientais necessários à manutenção e sobrevivência da sociedade e do planeta como
um todo. É latente o quanto o ser humano, ainda tem muito que aprender quando o
assunto é Meio Ambiente.
TÉRMINO DO PROJETO PRONAS/ SALA DE AVALIAÇÃO AUDITIVA: em 23 de
fevereiro de 2017 iniciamos as avaliações auditivas, com equipamentos modernos e
profissional especialista na área. O investimento foi realizado com recursos do Ministério
da Saúde por meio do programa PRONAS/PCD, sendo executado em parceria com a
Secretaria de Saúde do Município. O montante de recursos para o projeto foi de R$
246.774,34 os quais foram captados com as empresas BRDE, PORTONAVE, ZM S.A. e
COOPERCARD. Com as avaliações audiológicas, foram contempladas 256 pessoas com
síndrome de Down e 24 atendimentos de PEATE, totalizando 280 atendimentos,
ultrapassando a meta do projeto.

VISITAS
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA ESCOLAR: Consiste no acompanhamento dos
usuários matriculados no ensino regular, visando a qualidade de sua participação escolar
por meio de orientações a gestores e professores, bem como a troca de experiências e
informações sobre a escolarização e o processo de ensino e aprendizagem dos mesmos.
Também são realizadas formações e capacitações, conforme demanda.
ACOLHIMENTO: Oferecemos suporte, acolhimento e orientações aos pais e familiares
que recentemente ganharam seu bebê, juntamente com o diagnóstico da síndrome de
Down, esclarecemos dúvidas e apresentamos o serviço da AAPD. Também orientamos a
equipe hospitalar sobre a humanização necessária neste momento, como realizar um
manejo adequado e sensível no fornecimento do diagnóstico e esclarecimentos e
atualizações sobre a síndrome de Down.

Indicadores quantitativos das atividades
realizadas no ano de 2018

 Oficinas com usuários acompanhados: 39 encontros e 29 oficinas
 Grupo de orientação profissional: 7 visitas técnicas as empresas
 Atendimento familiar: 646
 Oficinas com famílias: 14
 Atividades comunitárias: 39
 Visita e atendimento domiciliar: 68
 Reunião com grupos de usuários do CRAS: 12
 Reunião com a rede intersetorial: 98

DIRETORIA
VOLUNTÁRIA

MARCOS ANTONIO COSTA
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI
VICE-PRESIDENTE

EDNILSON A. DE SOUZA
TESOUREIRO)

DAMARA SCHUMACHER
(1ª SECRETÁRIA)

FLAVIA REBELO DA SILVA
(2ª SECRETÁRIA)

CONSELHO FISCAL

CAROLINE PEREIRA FRANZOI DA COSTA

CARLOS TERRASSAN
(SUPLENTE)

ADAMASTOR MORELLATO

NARCISO R. SCHIESSL FILHO.
(SUPLENTE)

TATIANE K. LAURENTINO

ADERLI ARAÚJO
(SUPLENTE)

OBSERVAÇÃO: APESAR DO RESULTADO CONTÁBIL POSITIVO A ASSOCIAÇÃO TEVE UM
DÉFICIT DE R$ 117.505,93 .
O SUPERÁVIT CONTÁBIL SE REALIZOU PELO APORTE DE RECURSOS DO PROJETO
PRONAS ( EMPREGO APOIADO).

