
Quem somos?
A Organização Aldeias Infantis SOS é uma entidade sem fins lucrativos humanitária

internacional, instalada em 134 países que trabalha na promoção integral dos direitos da criança e
do adolescente que prioritariamente vivenciaram rupturas com os vínculos familiares, visando seu
desenvolvimento social. Com isso, defende o direito a um ambiente familiar/comunitário,
fortalecendo famílias e comunidades a fim de prevenir situações de violação dos direitos do
público atendido. Somos pioneiros no serviço de acolhimento, com base no cuidado familiar, a
crianças e adolescentes privados da convivência com a família de origem e/ou extensa.

No Brasil está presente em 14 unidades federativas, onde atua há 50 anos, visando garantir,
promover e defender integralmente os direitos destes, na perspectiva de fortalecer a convivência
familiar e comunitária por meio de duas linhas de atuação: “Fortalecimento Familiar e
Comunitário”, com serviços prestados às famílias e comunidades e “Acolhimento Institucional” –
com modalidade de Casa lar.

Nossa missão Apoiar crianças, adolescentes e jovens que se encontram em vulnerabilidade,
impulsionando seu desenvolvimento e autonomia em um ambiente familiar e comunitário protetor.

Nossa visão Cada criança pertence a uma família e cresce com amor, respeito e segurança.



A Aldeias Infantis desenvolve o trabalho baseando-se em 5 áreas de resultado
(Desenvolvimento Familiar, Social, Saúde e nutrição, Esporte e Cultura, Educativo
e Profissional.

Familiar: através de formações com temáticas relevantes ao convívio familiar e com
o Projeto Fazendo Minha História, buscando resgatar a história da família e assim
fortalecer o vínculo familiar.

Social: encaminhamos famílias para a rede de proteção para que sejam inseridos
nos programas sociais e sejam atendidas as suas demandas e integradas tendo
assim os seus direitos garantidos.



Saúde: ações desenvolvidas em parceria com as secretarias estadual e municipal
para que sejam atendidos de maneira integral.

Esporte e Cultura: atividades desenvolvidas através de oficinas de Iniciação Teatral
e Percussão bem como participação em atividades lúdicas e jogos cooperativos.

Educativo e Profissional: na educação, todas as crianças e adolescentes
encontram-se matriculados nos CREI’s e Escolas; no tocante a empregabilidade,
temos desenvolvido formações com os venezuelanos acerca do mercado de
trabalho, construção de currículo, um trabalho de sensibilização junto as empresas
para abertura de novas vagas no mercado, fazendo o acompanhamento dos
mesmos nos processos seletivos e entrevistas, hoje temos 41 venezuelanos
trabalhando sendo 70% no mercado formal.



Venezuelanos atendidos 
1ª Etapa: 69 pessoas (chegada em 28/08/2018)
2ª Etapa: 13 pessoas (chegada em 09/11/2018)
3ª Etapa: 36 pessoas (chegada em 17/12/2018)
4ª Etapa: 21 pessoas (chegada em 13/03/2019)
Nascida em João Pessoa: 1      (em 29/03/2019)

Total: 140 venezuelanos atendidos



Algumas de nossas ações

Como organização humanitária internacional, a Aldeias 
Infantis SOS lidera o maior movimento de cuidado infantil 

no mundo para que nenhuma criança cresça sozinha. 


	��Quem somos?
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Venezuelanos atendidos 
	Algumas de nossas ações

