
INSTITUIÇÕES DE
ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL

55



 

Mantém atualmente 5 casas lares, oferecendo atividades 
extracurriculares como: 

• Oficinas de informática;
• Oficinas de artes;
• Oficinas de música; 
• Cursos e Reforço Escolar; 
• Entre Outros Projetos.

50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

97 DOAÇÕES 
RECEBIDAS EM 2019

A Associação Maria Helen Drexel – AMHD, fundada 
em 1973, é uma organização civil que acolhe 
bebês, crianças e adolescentes, cujos direitos 
básicos tenham sido violados ou ameaçados, 
proporcionando proteção, assistência, saúde e 
educação visando o seu desenvolvimento
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O serviço implementado pela entidade é realizado por 
uma Equipe Interdisciplinar e um Plano de Ação, 
parametrado para o desenvolvimento de atividades 
voltadas ao atendimento da criança e do adolescente. 

14 CRIANÇAS E ADLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

0 DOAÇÕES 
RECEBIDAS EM 2019
(ESTE NÚMERO SE DEVE AO FATO DA INSTITUIÇÃO TER SE TORNADO 
UMA INSTITUIÇÃO CERTIFICADA, APENAS NO FINAL DE 2019).

A Associação Tia Marly foi fundada em 27 de junho 
de 2007, por um grupo de voluntários, com a 
finalidade de implantar o serviço de acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes, com 
atendimento ininterrupto e oferta de moradia.
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Desde 2007, o serviço de acolhimento passou a ter uma 
parceria com a municipalidade, através da SMADS. Com o 
convênio, a Limiar precisou se adequar às novas exigên-
cias, perdendo o caráter de atendimento especial para 
atender em sua totalidade crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social.

15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

97 DOAÇÕES 
RECEBIDAS EM 2019

Fundada em 1984 por Nancy Cameron, a Limiar 
-Associação de Apoio a Criança e Família Substitu-
ta teve como objetivo inicial acolher crianças e 
adolescentes portadores de necessidades espe-
ciais das mais diversas patologias.
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Tendo em vista a quantidade reduzida de serviços de 
acolhimento para atender a demanda existente na região, 
a comunidade fez campanhas e eventos beneficentes para 
implantar um Serviço de Acolhimento, dando apoio e 
suporte às suas famílias de origem e/ou substituta. 

Todos os acolhidos são encaminhados pelas Varas da 
Infância e da Juventude, e em caráter emergencial pelos 
Conselhos Tutelares, conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

22 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

47 DOAÇÕES 
RECEBIDAS EM 2019

Fundada em 2007, a Casa do Pequeno Cidadão
Nossa Senhora Aparecida tem inspiração no 
movimento pastoral da comunidade da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima da Vila Leopoldina – SP. 
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 • Desenvolvimento Integral;
 • Superação de Vivências de Separação e Violência;
 • Ressignificação de sua História de Vida;
 • Fortalecimento da Cidadania; 
 • Autonomia;
 • Inserção social. 

10 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

199 DOAÇÕES 
RECEBIDAS EM 2019

O Lar Efrata foi fundado em 1 de agosto de 1991 no
município de Embu-Guaçu, com o objetivo de 
ofertar à criança e ao adolescente que foram 
afastadas do convívio familiar um ambiente 
acolhedor e cuidados que contribuem para o seu 
desenvolvimento, de modo a favorecer, dentre 
outros aspectos:
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O Serviço de Acolhimento realizado é de "Casa Lar" e tem 
como norteador de sua ação a inclusão de crianças e ado-
lescentes na rede de atendimento socioassistencial, com 
vistas à colocação em Família Substituta e/ou a reinserção 
à família de origem.

O lar disponibiliza cursos técnicos, como Informática, 
Cabeleireiro, Esportes e Música, e contam com o apoio de 
voluntários para reforço escolar, orientação espiritual e 
atendimento psicológico.

12 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

117 DOAÇÕES 
RECEBIDAS EM 2019

O Lar Tia Edna foi fundado em 1957 por iniciativa 
damissionária americana, Sra. Edna Blanche Deak-
ins. Após seu falecimento, a gestão do lar foi assu-
mida pelo seu filho adotivo, Sr. Leonardo Henri de 
Oliveira, e sua esposa, Sra. Nilma de Oliveira. 
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