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Missão: Contribuir para a empregabilidade
e inserção no mercado de trabalho,
qualificando pessoas para atender as
demandas sociais. 

Visão: Ser uma instituição de referência na
formação e intermediação de profissionais
dedicados à educação e ao cuidado. 

Somos uma instituição sem fins lucrativos e assumimos com orgulho a missão
de  promover capacitação para educador infantil e cuidador de idoso, apoiando
pessoas a se  inserirem no mercado de trabalho  para que promovam mudanças
sociais em suas vidas, seus entornos e suas comunidades. Desde 2005 já formamos
mais de 1.900 alunos. 
Desde 2016 representamos a causa do idoso no município de Guarulhos,
contribuindo para conscientização e engajamento da sociedade, promovemos ações
sociais através dos programas: Acolher Idoso, Dança Sênior,
#VaiAcolherComAmor, Adote um Cuidador, Selo Amigo da Pessoa Idosa.

Valores:
1- Princípios éticos Cristãos 
2- Comprometimento com resultados
3- Transparência 
4- Articulação de convênios e parcerias 
5- Atenção às necessidades sociais e suas
mudanças
6- Dedicação, respeito, e solidariedade 

https://pagseguro.uol.com.br/checkout/nc/nl/donation/sender-identification.jhtml?t=4713597eb7ad022cd98875f954706dec9cbe728203151a85779ae3c38693cba0&e=true#rmcl


PROGRAMAS SOCIAIS
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Adote um Cuidador: Programa de capacitação
profissional ou de familiar com idoso na família. Já
disponibilizamos 04 bolsas de estudos para o curso de
cuidador de idoso
https://www.clickguarulhos.com.br/2019/04/08/instituto
-acolher-lanca-campanha-adote-um-cuidador/

#VaiAcolherComAmor: Programa de voluntariado da
instituição. Em 2019 contamos com 55 voluntários
engajados e 435 horas de doação voluntária em eventos
com idosos.

Selo Amigo da Pessoa Idosa: Evento que reconhece publicamente
práticas que beneficiam o idoso, seja por pessoa física ou jurídica. Em
2019 houve crescimento de 100% das premiações e 30% foram para
UBS´s, local onde há maior concentração de idosos
https://www.youtube.com/watch?v=IM0e63V-2qE&list=PL8rgIcirPvjR-
PHHe0xaoNipSgLS_Yj_A

Dança Senior: Programa semanal de dança com idosos
que acontece semanalmente na sede da instituição. Em
2019 30 idosos foram beneficiados
https://youtu.be/L5NyGC-eKMA

Capacitação: Em 2018 capacitamos gratuitamente 100
pessoas em parceria com o Fundo Social de Solidariedade
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/assistencia-
social-oferece-curso-de-cuidador-de-idoso

https://www.clickguarulhos.com.br/2019/04/08/instituto-acolher-lanca-campanha-adote-um-cuidador/
https://www.youtube.com/watch?v=IM0e63V-2qE&list=PL8rgIcirPvjR-PHHe0xaoNipSgLS_Yj_A
https://youtu.be/L5NyGC-eKMA
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/assistencia-social-oferece-curso-de-cuidador-de-idoso
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de
Guarulhos: Zina Costa foi  oficialmente reconhecida pelo
Conselho para promover o Selo Amigo da Pessoa Idosa de
Guarulhos

Dia dos Avós: Em parceria com o Projeto Criando
juntamos idosos e crianças em um encontro
intergeracional  https://youtu.be/ioPYvcUxLwM

Fórum Popular da Pessoa Idosa de Guarulhos: Zina,
na figura de pessoa física, e as voluntárias do programa
#VaiAcolherComAmor participam mensalmente da escuta
dos idosos e ajudam a promover atividades entre eles
https://youtu.be/0n2Paj5wLPE

Semana Mundial do Brincar: O brincar que faz a
diferença Em parceria com a Secretaria da Educação,
pela quarta vez consecutiva estivemos presentes em uma
semana inteira de atividades de lazer e interação com as
crianças da comunidade e palestra na Faculdade
Anhanguera para educadores.

1ª ExpoSocial de Guarulhos: Zina Costa palestrante
https://www.exposocialguarulhos.com.br/

POR ONDE PASSAMOS

https://youtu.be/ioPYvcUxLwM
https://youtu.be/0n2Paj5wLPE
https://www.exposocialguarulhos.com.br/


DOE!
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Capacitação: Através de articulação de parceria
capacitamos gratuitamente 22 pessoas para o cuidado de
idosos em 2019  https://www.youtube.com/watch?
v=VDkicvqkoTA&feature=youtu.be

Jornada da Empregabilidade: Consultoria com
especialista parceira para orientação e elaboração de
currículo dos alunos do Acolher. Foram realizadas 26
consultorias de currículo.

Faça sua parte, DOE!: As pessoas engajadas na causa do
idoso e que queiram contribuir com os programas sociais
administrados pela instituição, agora pode fazê-lo com
cartão de crédito através do site. 
https://acolher.org.br/faca-sua-parte-doe/

Programa GeraSaúde50+:  Programa Gera Saúde 50+
amplia para a modalidade itinerante, além da sede do
Acolher. 

Comunicamos nossa Transparência: É nosso valor e
compromisso prestar contas para a comunidade engajada
na causa e a quem mais possa interessar, manter público
os demosntrativos financeiros.
https://www.acolher.org.br/transparencia/

O QUE FIZEMOS DE NOVO
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https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/curso-de-cuidador-de-idosos-abre-inscricoes-nesta-quinta-feira
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/curso-de-cuidador-de-idosos-abre-inscricoes-nesta-quinta-feira
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/curso-de-cuidador-de-idosos-abre-inscricoes-nesta-quinta-feira
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/curso-de-cuidador-de-idosos-abre-inscricoes-nesta-quinta-feira
https://www.youtube.com/watch?v=VDkicvqkoTA&feature=youtu.be
https://acolher.org.br/faca-sua-parte-doe/
https://www.acolher.org.br/transparencia/
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SITE: https://www.acolher.org.br/
FACEBOOK PAGE OFICIAL: https://www.facebook.com/acolherinstitutooficial
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/acolherinstituto/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCRz7zgt9A8PgtMyeHzBoA6g
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/acolherinstituto/ 

FACEBOOK PAGE OFICIAL:  https://www.facebook.com/acolheridoso
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/acolheridoso/
YOUTUBE:  https://www.youtube.com/channel/UCK2hvEssskfMCwikQSPkCPw

Julho/20 é mês de aniversário do Acolher. Você faz parte da nossa história.  Acompanhe a
gente para não perder nenhuma novidade.

Acompanhe os programas sociais do Acolher

https://www.acolher.org.br/
https://www.facebook.com/acolherinstitutooficial
https://www.instagram.com/acolherinstituto/
https://www.youtube.com/channel/UCRz7zgt9A8PgtMyeHzBoA6g
https://www.linkedin.com/company/acolherinstituto/
https://www.facebook.com/acolheridoso
https://www.instagram.com/acolheridoso/
https://www.youtube.com/channel/UCK2hvEssskfMCwikQSPkCPw

