ONG: Associação de Surdos de Goiânia
PROJETO: Passaporte do Futuro Especial

A ORGANIZAÇÃO
A Associação dos Surdos de Goiânia (ASG) atua na defesa dos direitos das pessoas com
deficiência auditiva, visando contribuir para que os mesmos exerçam seus direitos de
cidadania, objetivando melhoria de qualidade de vida. A ASG estimula e capacita seus
associados para cada vez mais serem pessoas bem preparadas e independentes para
exercerem suas atividades cotidianas.
Instrumentaliza-os com educação básica, com o funcionamento regular da Escola,
insere-os na Escola de Informática com cursos básico; prepara-os com cursos
profissionalizantes, promove ainda dança, coral, teatro e iniciação esportiva, com a
participação em campeonatos de nível nacional e internacional, realiza curso de LIBRAS
– Língua Brasileira de Sinais para a comunidade surda, familiares e sociedade em geral;
atende-os também com profissional do serviço social, objetivando inseri-los em
programas de atendimentos à saúde, encaminhamento ao mercado de trabalho e
acesso aos direitos previstos em lei, e ainda fornece orientações, encaminhamentos e
atendimentos diversos, visando a ajudá-los em suas situações de necessidades.
Realiza também apoio pedagógico, psicológico e com fonoaudióloga, realizando exames
de audiometria e encaminhamento para fonoterapia. Possui um bazar onde são
comercializadas peças artesanais em madeira e argila, produzidas pelos surdos, que
contribuem na captação de recursos da organização.

O PROJETO
O Passaporte do Futuro Especial tem como objetivo principal capacitar 30 pessoas nos
cursos de Costura Industrial e Chapeador de Automóveis em parceria com o SENAI, onde
acontecerão as aulas. O projeto, que está na terceira versão, já atendeu 45 pessoas e
incluiu no mercado de trabalho 98% dos beneficiários. A metodologia proposta para os
cursos está dividida em 3 módulos e ocorrerá no período de 7 meses: 1) 80 horas de
aulas em português e braile para facilitar a comunicação dos alunos com o “mundo
externo”. 2) 150 horas de curso técnico na formação escolhida oferecido pelo SENAI e

seguindo os padrões exigidos por essa organização. Essa fase prevê estágios em
empresas parceiras e o recebimento de uma bolsa de R$120,00.3) Inserção e
acompanhamento dos alunos no mercado de trabalho, contando com o
acompanhamento da equipe de profissionais do projeto, como: coordenadora,
assistente social, supervisora pedagógica, psicóloga e de interpretes.

Comunidade Atingida
30 portadores de deficiência auditiva

Período no site
De 08/07/2008 até 29/07/2009.

Valor total captado
R$ 51.795,00

Contato
Rua 801
74633-200 – Goiânia/GO
Telefone: (55.62) 3202-7780
E-mail: passaportesolidarioasg@gmail.com
Site: www.asgoiania.org.br

