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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo do Marinheiro (AMN)  - Com os recursos obtidos por meio dos Planos de S aúde, Seguros

e Assistência Póstuma, o Abrigo do Marinheiro manté m Projetos Sociais destinados aos Militares

e  Servidores  Civis  da  Marinha  do  Brasil,  assim  como  Pensionistas  e  seus  respectivos

dependentes.

Confira os nossos Projetos Sociais distribuídos pel o Brasil:

Adolescer+  -  São atividades no contraturno  da educação regula r,  unindo práticas esportivas,

reforço  escolar,  oficinas  tecnológicas  e  entre  outr as  opções  que  estimulem  as  crianças  e

adolescentes, entre 4 e 17 anos, à uma educação de qualidade.

Envelhecer  –  Favorece  o  cuidado  com  os  idosos  da  Família  Nava l,  que  promove  diversas

atividades para o nosso público idoso, com oficinas  de idiomas, dança, palestras educativas e

muitas outras atividades sociais.

Educação  –  Oferece  bolsas  de  estudo  parciais  para  educação  infantil  e  fundamental,  nos

estabelecimentos de ensino conveniados ao AMN. Esse  projeto conta com o EDUCAFI e o Capacitar

em suas atividades.

EDUCAFI  –  Voltado  à  educação  financeira,  o  projeto  propõe  o  desenvolvimento  de  ações

socioeducativas e consultoria personalizada à Famíl ia Naval, buscando minimizar a situação de

vulnerabilidade econômica e social e prevenir situa ções futuras de desequilíbrio financeiro,

trabalhando a autonomia, a emancipação social e eco nômica.

Capacitar  – O Projeto Capacitação Profissional surge da nece ssidade de ampliação da geração de

renda, autonomia e emancipação social da Família  Na val por  meio da participação feminina no

mercado de trabalho.

Serviço  Jurídico  –  Os  advogados  do  Abrigo  do  Marinheiro  prestam  ori entação  jurídica  e

assistência judiciária aos militares da ativa, seus  dependentes, inativos e pensionistas.

Obra do Berço  – A Obra do Berço é uma Ação Social que visa a doa ção de enxoval para aos filhos

recém-nascidos de CB/MN/SD e servidores civis, os q uais deverão requerer o benefício no NAS

por meio de solicitação, até sessenta dias após o n ascimento da criança, com cópia da certidão

de nascimento do recém-nascido.

SIAD+  -  O  propósito  é  complementar  as ações do Serviço  I ntegrado  de  Atendimento  Domiciliar

(SIAD) com o auxílio às famílias em situação de vul nerabilidade social, além de desenvolver um

trabalho  socioeducativo  no  que  tange  às  relações  fa miliares  e  aos  cuidados  dos  pacientes,

possibilitando minimizar riscos de reinternações ev itáveis, contribuindo assim para a melhoria

significativa no processo de cuidado.

Integração  –  Contribui  para  o bem-estar  e a qualidade de vida ,  promovendo saúde através da

prática de atividades físicas e hábitos saudáveis, além de proporcionar espaços de integração

entre os militares e seus familiares com atividades  que tragam entretenimento,  informação e

cultura.

Voluntariado  –  O  Departamento  de  Voluntariado  do  Abrigo  do  Mari nheiro  (AMN),  denominado

Voluntárias  Cisne  Branco  (VCB),  foi  implantado  à  es trutura  do  AMN  em  2008,  a  partir  da

iniciativa das esposas de Militares da Marinha do B rasil.  Sua finalidade é organizar mão de

obra voluntária para as iniciativas do AMN e, event ualmente, iniciativas da Marinha do Brasil.

Para  conhecer  e  descobrir  qual  o  apoio  ideal  para  v ocê,  visite  o  nosso  site:

www.abrigo.org.br/+apoio
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