
Senhores colaboradores, patrocinadores e voluntários:
Com a tua generosa contribuição, em 2014 atendemos 95.948 pessoas carentes da região de Cotia 
nos segmentos em que atuamos:

Relatório de Atividades 2014

                Proteção Básica

casa de apoio granja viana

Programa                                                                                           Atendimentos    Atendidos

Centro de Convivência da 3ª Idade
Desenvolvimento de atividades que contribuem para o processo de 
envelhecimento saudável, da autonomia e da sociabilidades; e para 
o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

   3.951    5.810

a

Todo Dia é dia - crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
Desenvolvimento de atividades lúdicas, culturais e esportivas em 
espaço de convivência, para a formação da cidadania e da 
autonomia

   4.338  68.088

Outras Linguagens, Outros Sons, Outros Homens -
Adolescentes de 15 a 17 anos
Desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, 
a participação cidadã e uma formação geral para o mundo de 
trabalho

      473     3.174

      8.971    77.072

                Qualidade de Vida

Farmácia
Distribuição gratuita de medicamentos à comunidade carente     1.071

 
       501

a

Qualidade de vida na Comunidade
Atendimento à comunidade nas áreas de fisioterapia, psicologia, 
fonoaudiologia, audiometria, odontologia, terapia ocupacional e 
ortopedia

  14.496  13.710

Viva Leite
Distribuição de leite, em parceria com o Governo Estadual, de 4 litros 
de leite, 2 vezes por semana às famílias carentes com crianças de 
até 6 anos

    2.958    2.958

    17.169    18.525

Assistência Social Comunitária
Atividades de empréstimo de material ortopédico (cadeiras de 
rodas, muletas, camas hospitalares), distribuição de fraldas, 
reuniões individuais, familiares e comunitárias, orientações e 
encaminhamentos sociais

       134        217

         217        134
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Agradecemos a sua colaboração e o crédito depositado no trabalho de nossa associação e 
esperamos poder contar novamente com vocês neste ano de 2015 para avançarmos em nossos 
projetos sociais.                                                                                                                A direção

Apoio Comunitário
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