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Vivenda em Movimento
Completamos 25 anos de história, em 2014, como uma das poucas instituições que atuam
em São Paulo de forma totalmente regulamentada.
São 40 funcionários e um capital de giro acima de R$ 1,5 milhão por ano para atender com
eficiência mais de 4 mil pessoas carentes da cidade de São Paulo.

Sede própria com 7.800 m² de terreno, três
prédios e infraestrutura completa. Bem
equipada e cercada de natureza para
inspirar o ambiente pedagógico.
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CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA)

O CCA, em parceria com a
Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social, realiza o atendimento
diário de crianças e
adolescentes que passam as
manhãs ou tardes na Vivenda,
no contra turno escolar.

Oferece espaço de recreação, convívio, participação e proteção social (por exemplo: serviço de
ação contínua a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social), garantindo
relações de afetividade, respeito e autoridade. Ampliando assim o universo de trocas culturais,
acesso à tecnologia e participação na vida pública.

As intervenções foram pautadas em experiências lúdicas, culturais,
artísticas e esportivas como forma de expressão, interação,
aprendizagem e proteção social. Significaram vivências de sociabilidade e
prevenção de situações de risco social.
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CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA)
Em 2014, as crianças tiveram as seguintes oficinas:
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Total: 34.070 refeições servidas em 2014

As crianças também participaram de diversos passeios e palestras!
E ainda houve 80 encaminhamentos para as áreas da saúde, proteção de direitos e
cursos profissionalizantes!
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA (SASF)

O SASF desenvolve proteção social
básica para as famílias em situação de
risco e de vulnerabilidade social, idosos
e/ou pessoas com deficiência.

Prevê a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações
socioeducativas que visam o acesso à rede socioassistencial, a garantia de direitos, o
desenvolvimento de potencialidades, a participação e ganho de autonomia. São realizadas ações
de caráter preventivo e proativo às situações de risco, exclusão e isolamento de grupos familiares.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
ao longo de 2014 foram realizados:
8.257 visitas domiciliares
592 atendimentos técnicos
150 encaminhamentos para diversos serviços (saúde, orientação jurídica,
educação, trabalho, entre outros)!

Seu amor somado ao nosso está
transformando o mundo!!!
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA (SASF)
Em 2014, o SASF realizou as seguintes oficinas:
Crochê
Flores em EVA
Costura
Patchwork
Decoupagem
Biscuit
Bordado em Fita

Em média, 200 pessoas foram atendidas com essas oficinas, e o
conhecimento adquirido beneficiou diversas famílias da região!

2.218 adultos atendidos nas reuniões socioeducativas
2.018 crianças atendidas nas oficinas lúdicas

Seu amor somado ao nosso está
transformando o mundo!!!
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CENTRO PROFISSIONALIZANTE – IRMÃ YVONE VENDITTI
Promovendo a interação social, o desenvolvimento profissional e a diversidade cultural
Formatura da Turma de Assistente Administrativo /Jovem Aprendiz

Visita da Dona Lu Alckmin às alunas da Escola de Beleza

Em 2014, foram formados 855 novos
profissionais, 534 a mais do que em 2013!!!
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Esses 855 novos profissionais, além de formação teórica e prática, tiveram a oportunidade de
desenvolver trabalhos em grupo, interação com a sociedade e receberam apoio psicológico.

Curso de Panificação & Confeitaria

Feira de Profissões

Formatura Jovem Aprendiz

Aula de Assistente de Cabeleireiro

Seu amor somado ao nosso está
transformando o mundo!!!
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EM 2014, FORAM CONTRATADOS
30 JOVENS!!!
De acordo com o Art. 429 da CLT, os
estabelecimentos de qualquer
natureza são obrigados a empregar
e a matricular nos cursos dos
Serviços Nacionais de
Aprendizagem número de
aprendizes equivalente a 5% no
mínimo e 15% no máximo, dos
trabalhadores existentes em cada
estabelecimento, cujas funções
demandem formação profissional

PROJETO OPORTUNIDADES – JOVEM APRENDIZ
FAÇA A DIFERENÇA, SEJA NOSSO PARCEIRO!
Jovens motivados
Monitoramento dos Aprendizes
Importância para os valores essenciais – na Vivenda estamos preocupados com a
inserção do jovem na sociedade, trabalhamos para ter cidadãos de bem, acima de tudo
Infraestrutura completa para atender às necessidades
Aconselhamento psicológico e de carreira conduzido por profissionais especializados

Empresas parceiras:
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RAÍZES DO FUTURO:
GUILHERME DIAS CONTA COMO O PROJETO AJUDOU A MELHORAR SEU
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Em janeiro de 2014, com 15 anos, Guilherme ingressou no projeto que busca o
desenvolvimento de habilidades e competências para inserção e sucesso de
adolescentes e jovens no mundo do trabalho.
"Uma das coisas que me ajudaram a conseguir um trabalho como aprendiz foram as
aulas para me preparar para uma entrevista – eu aprendi sobre a linguagem formal
e informal e até a usar palavras que nunca tinha ouvido", revela.
Hoje, Guilherme é jovem aprendiz em uma seguradora onde desenvolve atividades
administrativas. O adolescente conta que seu esforço complementa as finanças da
casa, onde vive com a mãe e cinco irmãos.
"Quando era mais novo, eu via a luta da minha mãe, que chegava a dormir sem
comer para que a gente tivesse o que jantar. Hoje eu e meus irmãos mais velhos
ajudamos com as compras de mercado e feira".

Foto: Rafael Fabres

Leia a matéria completa na página do UNICEF: http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_27504.htm

A Vivenda foi selecionada, por duas
vezes, para ser uma das instituições
parceiras do UNICEF Brasil, que
desenvolveu o Projeto Raízes do Futuro.
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SÁBADO CULTURAL E CIDADÃO

O Sábado Cultural e Cidadão da
Vivenda da Criança proporcionou às
pessoas da comunidade de
Parelheiros a realização de serviços
diversos. Emissão de documentos
como 1ª via do RG e carteira
profissional, exame de vista, coleta
de papanicolau, aferição de pressão
arterial, orientações jurídicas,
apresentações culturais de artistas
da região e muito mais.
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COMO AJUDAR?

Contratar nossos jovens através da Lei 10.097/2000 do Jovem Aprendiz
Doar mensalmente através de boleto bancário (PF ou PJ)
Implantar na sua empresa a Campanha Amigo Nota 10, onde cada funcionário realiza a
doação de R$ 10,00 mensais através de boleto bancário
Doar produtos novos e usados para o Bazar da Vivenda (roupas, louças, mesa, banho,
utensílios domésticos, brinquedos, sapatos, móveis, etc)
Doar Nota Fiscal Paulista sem o CPF do consumidor e/ou voluntário para digitação
dessas notas
Doar cartuchos de tintas usados e vazios
Adquirir os produtos artesanais da Vivenda: mosaico, peças em crochê e patchcolagem
Doar alimentos (leite, farinha de trigo, ovos, arroz, feijão, macarrão, açúcar, sucos,
frutas, carnes, óleo, bolachas, etc)
Doar produtos de limpeza (água sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico,
sabonete líquido, papel toalha, esponja, etc)
Doar material didático (cartolina, cola, lápis de cor, lápis de cera, papel sulfite, cartucho
de tinta, borracha, caneta, lápis, pastas com elástico, etc)
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REDES SOCIAIS
Nosso site: www.vivendadacrianca.com.br
E-mail: presidencia@vivendadacrianca.com
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PATROCINADORES DE PROJETOS

APOIADORES FINANCEIROS DA VIVENDA

APOIADORES METODOLÓGICOS DA VIVENDA

PARCEIROS EM 2014

E ainda:
ABRE (Associação Brasileira de
Recursos e Excedentes)
Alexandre Ramos
American Society
Amigos da Cristina Niccolini
Ao Redor
Ariel Couto
Caroline Leite Nunes
Casa de Carnes Leblon
Cátia Rucco
Claudinei Leite Salvino Alves
Cláudio Eduardo Miranda
Clóvis Kaminskas Júnior

Clube da Bolinha
Clube de Campo
Colégio Dias Lemos
Grupo de Escoteiros
Colégio Vicente Leporace
Daniela Schiffini
Egydio / Alzimar Aparecida
Estela Geromini
Francisco Orlando Chiomento
Gilberto Cury
Humberto Paiva
Iara Ferraiol
Islane Alves Silva
José Eduardo
José Sebastião
Magali Oliveira

Márcio P. Fer
Michele Pires de Andrade
Nair Leiko Onoda
Nathalia Estevam Fraga
New Job
Nogueira e Valladez
Oldak da Costa Lima
Oswaldo de Araújo
Robert Hufnagel
Roberto Guirmarães
Rosilda L. Almeida Kaminskas
Thaís Ruco
Vera Santoro
Wanda Martins
Zaori
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PROJETO CUPOM FISCAL PAULISTA
Ser solidário é também praticar a responsabilidade social!
Como ajudar?
Pessoa Jurídica: Doe um espaço para colocarmos as urnas identificadas com o
nome da Associação Beneficente Vivenda da Criança. Nossa intenção é arrecadar
cupons fiscais (sem CPF ou CNPJ do consumidor).
Pessoa Física: Doe seus cupons fiscais (sem identificação do CPF) nos comércios da
região, onde se encontram nossas urnas.
E ainda: Você pode também ser voluntário na digitação das notas/cupons fiscais
sem sair de casa!

POR GESTOS PEQUENOS E SIMPLES, GRANDES COISAS SÃO REALIZADAS.
DOE SEU CUPOM FISCAL SEM CPF. UMA MANEIRA SIMPLES DE AJUDAR
GRANDEMENTE OS JOVENS E AS CRIANÇAS.

Seu amor somado ao nosso está
transformando o mundo!!!
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CVV (CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA À VIVENDA)
Ser solidário é também praticar a responsabilidade social!

Sua doação é muito importante para que a Vivenda da Criança continue promovendo a
inserção social no extremo sul da periferia de São Paulo. Contribua com o valor desejado
por meio de boleto bancário.

Seu amor somado ao nosso está
transformando o mundo!!!
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Seu amor somado ao nosso está
transformando o mundo!!!
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VEM AÍ, EM 2015!

AGUARDE!!!

Seu amor somado ao nosso está
transformando o mundo!!!

