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Palavra do Presidente

Somos chamados para vivermos de uma maneira fora do comum. Geralmente o “normal” é 
pensar somente em si mesmo e em suas realizações pessoais. Mas na verdade o normal não 
deveria ser assim, e por isso nos movimentamos para fazermos diferença em nossa sociedade e 
em nossa geração. 
Sabemos que não vamos conseguir mudar o mundo, mas temos certeza que podemos mudar o 
mundo de alguém ao nosso redor. 

Queremos desenvolver não apenas a qualidade de vida dos mais carentes, mas também a 
generosidade daqueles que muito tem a doar e podem ainda não terem percebido isso. 
Despertamos as pessoas para que doem, seja de forma material, com seu tempo ou com seu 
coração. Há muito que cada um possa fazer mesmo que seja com um simples gesto.
Esses princípios fundamentam nossas ações e a nossa presença social em Uberlândia.

O nosso compromisso com a sociedade de nossa cidade e a melhoria contínua de nossa atuação 
estão expressas nos dados que apresentamos neste relatório selecionados entre os anos de 2017 a 
2021.

Que a leitura deste relatório o estimule a buscar conosco a construção de uma Uberlândia melhor 
e socialmente justa. 

Valderson Rodrigues Cardoso
Presidente da ASPED
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A ASPED (Associação Presbiteriana de Educação e 
Desenvolvimento Social) é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos que está em 
atividade desde o ano de 2017 na cidade de 
Uberlândia. Sua missão é desenvolver programas e 
projetos em diversas frentes sociais com o foco em 
doações à famílias em situação de desemprego ou 
miséria, além de projetos educacionais para a 
promoção intelectual do ser humano.
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aUm sorriso.  Esse foi o início de tudo. A vontade fazer as 

pessoas sorrirem tornou-se o nosso sonho.

A ASPED foi organizada no ano de 2017  com o 
desenvolvimento de atividades que contribuíssem com as 
pessoas que estavam sofrendo dificuldades para se inserir no 
mercado de trabalho ou não conseguiam se manter com o 
mínimo para sobrevivência. Neste cenário foi possível atuar 
com ajuda de doações e mão de obra voluntária.
Neste período  aprimorou-se o trabalho e conforme o tempo 
foi passando, o aprendizado de lidar com mais demandas 
tornou possível mais atendimentos e mais transformações 
sociais na vida de muitas pessoas.
Um trabalho que começou pequeno, mas que foi ganhando 
mais voluntários, mais famílias atendidas, mais parcerias e 
claro... mais sorrisos.
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Shopping Park
Celebridade
Assentamento Santa Clara

Luizote de Freitas
Dona Zulmira
Mansur
Jardim Europa
Jardim Itália
Residencial Pequis
Canaã
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• Crianças e adolescentes em situação de risco;
• Mães solteiras;
• Famílias carentes;
• Acamados;
• Famílias desempregadas;
• Imigrantes;
• Idosos.



Elciane Ramos
Voluntária Ana Carolina

Voluntária
Carollinne
Voluntária

Marcos Paulo
Voluntário
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os • Donas de casa;
• Empreendedores;
• Profissionais da área da saúde;
• Advogados;
• Profissionais de Marketing;
• Professores;
• Estudantes;
• Química;
• Contabilista;
• Nutricionista;
• Psicólogas.

54 Voluntários 
diretos 47 Voluntários 

indiretos
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Todos os projetos ao longo dos anos foram 
e são 100% mantidos por meio de doações 
voluntárias de pessoas físicas.
As atividades que precisam de 
mão-de-obra, também são 100% por meio 
de trabalho voluntário (sem remuneração). 
Por essa razão a Asped atualmente não 
consegue atender integralmente todas as 
famílias que procuram a instituição.
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s Projeto de Cestas Básicas

Doação de alimentos e combate 
a fome!

Projeto Fraldas Descartáveis
Produção e doação de fraldas infantis 
e geriátricas. 

Projeto Roupas & Agasalhos
Coleta e doação de roupas, agasalhos 
e roupas de cama novas e usadas para 
todas as idades.

Doe mais
Coleta e entrega de outros tipos de doações: 
móveis, materiais escolares, brinquedos, 
eletrodomésticos, livros, causas nacionais...

Educacional e Profissionalizante
Aulas de reforço, contraturno escolar, oficinas de 
artesanato,  cursos preparatórios para supletivos, 
ENEM, Idiomas, música, oficina de circo e esportes. 

Mutirões e eventos solidários
Mutirões de doação de sangue, 
consultas jurídicas, odontológicas, 
aferição de pressão, corte de cabelo...



N
os

sa
s 

p
ar

ce
ri

as

• Oftalmológicas
• Psicológicas
• Nutricionais
• Jurídicas

Consultas:
• Optometria
• Raio X
• Ultrassom
• Tomografia
• Mamografia
• Ressonância
• Cardiológicos

Exames:

• Lentes e Óculos

Ótica:

Consultas e Exames
Descontos e Gratuidades
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Doações 
Compartilhamento de doações

• Compartilhamento de doações;
• Recital Solidário.



P
re

se
n

ça
 D

ig
it

al

Acompanhe Online
A Asped está presente

www.asped.org

www.asped.org/blog

Site

Blog

Redes Sociais
Insta: @asped.social
Face: Asped Social
Linkedin: Asped Social

Cartão de Visita Online
https://flow.page/aspedsocial
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Andreia

Voluntária e 
Doadora Mensal

Tem sido uma grande oportunidade 
servir na Asped. Eu não consigo 
participar das ações sociais diretas, 
mas ajudo na comunicação 
institucional e digital. Se você tem 
um talento, doe-o para a Asped.

Viviane Araújo
Voluntária

É com muita alegria que sou 
voluntária, descobri a pouco tempo 
que isso é minha expressão e a 
minha Linguagem do Amor. Por 
isso me sinto tão feliz e realizada 
em fazer esse trabalho e poder 
ajudar.

“Quero agradecer a ASPED que está 
me ajudando com as doações. Desde 
que dei uma úlcera varicose na perna 
eu não consegui mais trabalhar. 
Quando recebi essa notícia da médica 
eu até chorei. Porque sempre 
trabalhei e agora estou numa situação 
de viver de doações.”

Silvânia
Morada do Dona 

Zulmira

Fabiana Siqueira
Recebeu doação de cesta e roupas

Primeiramente sou grata a 
Deus pelas bênçãos 
recebidas por ter saúde, por 
ter conhecido este projeto e 
também pelas doações que 
recebi. Agradeço pelo amor e 
carinho recebido de todos 
desta instituição.

Euller
Voluntário

Sou extremamente grato pela 
oportunidade de poder servir e 
saber que DEUS está nos 
usando para chegar aos mais 
necessitados.

Ana Carolina 
e Douglas
Voluntários

Para nós foi um sonho de Deus 
que brotou no nosso coração. 
Sempre tivemos o sonho de ser 
mantenedores de algum 
projeto, e para nós é uma honra 
poder ser parte de algo assim, 
que veio do coração de Deus 
para cuidar e abençoar pessoas. 

Eliana
Voluntária e Doadora Mensal

Tenho crescido muito com o 
trabalho voluntário na Asped. É um 
grande prazer servir neste lugar.
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Retrospectiva

Aulas de Jiu Jitsu Doação de Livros

Aulas de 
Supletivo

Mutirão da Saúde

Oficina de Circo



Retrospectiva

Produção de fraldas

Aulas de Português 
para imigrantes

Aulas de Ginástica 
para Mulheres

Palestras

Recital Solidário

Cursos

Mutirão de Doação 
de Sangue



Retrospectiva

Mutirão social Dia da Criança



Retrospectiva

+ de 1.000 
doações

39 cestas básicas 
recebidas pelo Juntos por 
Uberlândia + Mesa Brasil 

SESC

“Muito obrigada 
ASPED pelas 
doações de 
alimentos, pela 
geladeira e 
liquidificador.”

Vânia, 
beneficiária da 
ASPED

Precisando 
de óculos? #Partiu doar 

brinquedos
Preços sociais 
e gratuidades

Oficina de Chinelo 
Bordado
2015

Exames de Coração 
a preços sociais

MedCo
r

Medicina Avançada
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QuantidadeDescrição

2017

2.950 peçasDoação de Roupas

98Doação de Brinquedos

87Doação de Leites

08Doação de Fraldas Infantis

12Doação  Fraldas Geriátricas

64Doação de Cestas Básicas

40Doação Bolsas Colostomia

253Doação de Kits de Bebê

774Doação de Livros

11Doação de Eletroeletrônicos

468Doação de Diversos Itens

R$200,00Recursos Financeiros

4.754 doaçõesTotal de Doações

QuantidadeDescrição

2018

4.135 peçasDoação de Roupas

191Doação de Brinquedos

71Doação de Leites

01Doação de Fraldas Infantis

27Doação  Fraldas Geriátricas

100Doação de Cestas Básicas

0Doação Bolsas Colostomia

04Doação de Kits de Bebê

29Doação de Livros

05Doação de Cobertores

737Doação  Materiais Escolares

544Doações de Diversos Itens

5.844 doaçõesTotal de Doações
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2019

5.025 peçasDoação de Roupas

285Doação de Brinquedos

05Doação de Cobertores

06Doação de Fraldas Infantis

33Doação  Fraldas Geriátricas

38Doação de Cestas Básicas

0Doação Bolsas Colostomia

1.011Doação Materiais escolares

15Doação de Livros

50 horas/aulaCurso Português - Imigrantes

45 horas/aulaCurso Repórter Cinematográfico

R$0,00Recursos Financeiros

7.240 doaçõesTotal de Doações

QuantidadeDescrição

2020

2.078 peçasDoação de Roupas

21Doação de Brinquedos

32Doação de Leites

0Doação de Fraldas Infantis

0Doação  Fraldas Geriátricas

9Doação de Cestas Básicas

0Doação Bolsas Colostomia

02Doação de Kits de Bebê

0Doação de Livros

0Doação de Cobertores

0Doação  Materiais Escolares

51Doações de Diversos Itens

2.140 doaçõesTotal de Doações
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2021

2.010 peçasDoação de Roupas

115Doação de Cobertores

515 Kg + 34 caixasDoação de Hortifruti

7.295Fraldas Geriátricas

177Doação de Cestas Básicas

1.261Doação de Brinquedos

12Doação  Livros e Mat. Escolar

1.369Atendimentos

67Visitas Domiciliares/Campo

R$5.000,00Recursos Financeiros

17.968 doaçõesTotal de Doações

41Aulas, Recital e palestras

Relatório parcial até Outubro 2021

3.042Doação de Itens variados

2.030 unidadesDoação de Produtos
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2021

4.754 doações

5.844 doações

7.240 doações

2.140 doações

12.633 doações

2020

2019

2018

2017

Evolução de Doações

*O Ano de 2020 foi muito impactado pelo início da Pandemia havendo queda no 
número de doações em virtude do isolamento social e redução de doadores.
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Cáritas Mendonça
Assistente Social
CRESS 20.050

https://flow.page/caritas-asped

Valderson Cardoso
Presidente

Emerson Teobaldo
Vice-Presidente

André Araújo
Tesoureiro

Evelyn Moura
Secretária
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