
VOLUNTARIADO

A D E R E  -  A S S O C I A Ç Ã O  P A R A  D E S E N V O L V I M E N T O ,

E D U C A Ç Ã O  E  R E C U P E R A Ç Ã O  D O  E X C E P C I O N A L



INTRODUÇÃO
Amigx Voluntárix,

Neste guia, damos orientações para ajudá-lx a atuar
em nossa instituição sentindo-se parte dela e nossx
parceirx na causa da inclusão social e profissional de
pessoas com deficiência intelectual.
O trabalho voluntário é muito importante porque
carrega em si sentimentos nobres do ser humano:
solidariedade, doação, compromisso, dedicação e,
sobretudo, amor.
Esperamos que você se realize nesse papel e nos
ajude a cumprir uma missão essencial para a
construção de uma sociedade mais justa e fraterna
para todos nós.
Muito obrigada por estar ao nosso lado. Bom
trabalho!

Equipe Adere 



NOSSA HISTÓRIA

Em 1972, um grupo de pais de jovens com
deficiência intelectual resolveu se unir para
formar uma instituição que acolhesse seus
filhos. Isto porque esses já estavam em uma
fase em que continuar na escola não seria
possível. O que lhes proporcionar para que
continuassem desenvolvendo seus poten-
ciais? Esta e outras questões foram as
sementes da Adere.

O COMEÇO...

De lá para cá, a nossa organização tem dado
respostas eficazes a essas perguntas,
atendendo anualmente mais de 90 pessoas
com deficiência, sendo referência em oficinas
terapêuticas e capacitação para pessoas que
possam preencher cotas destinadas aos
deficientes nas empresas.

HOJE EM DIA.. .



NOSSAS AÇÕES
EXISTEM TRÊS GRUPOS DE ATENDIDOS NA ADERE.  

Grupo de jovens e adultos com
deficiência intelectual mais acen-
tuada, que participam de oficinas de
arte, trabalhando diversos aspectos
do desenvolvimento. Também rea-
lizam atividades físicas, meditação e
recebem supervisão psicológica. 

TERAPÊUTICO

Grupo que também participa das
diferentes oficinas e é composto
por atendidos com menor com-
prometimento intelectual, que são
preparados para atuar no mercado
de trabalho, nas empresas par-
ceiras.

PRODUTIVO

O terceiro, e último grupo, envolve
jovens dos arredores, em situação
de vulnerabilidade social, que são
preparados para atuar profissio-
nalmente, fortalecendo valores
éticos para se tornarem cidadãos
íntegros.

PROJ.  INCLUSIVOS



“Oferecer à pessoa com deficiência
intelectual um programa que contribua

para o desenvolvimento de suas
potencialidades e habilidades por meio do

resgate de sua autoestima pelas suas
competências, com ações integrativas e

inclusivas, para o exercício de sua cidadania.”

MISSÃO

Tudo é realizado sob a coordenação de uma equipe multidisciplinar, formada por
psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, professores de educação física, médico,
pedagoga, artista plástica, professora de dança, entre outros.
Os atendidos passam o dia na Adere (que funciona das 8 às 17h), recebendo café da
manhã, almoço e lanche da tarde em nosso refeitório.



ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS

Não adianta atuar com os atendidos, ensinando-lhes noções de higiene pessoal e coletiva, posturas
positivas, hábitos saudáveis e valores se esses aprendizados não forem reforçados na família. Por
isso, a Adere mantém um acompanhamento sistemático dos pais e cuidadores para que consigam
reproduzir, ao máximo, as orientações que seus filhos recebem na instituição. Isto porque a Adere
reconhece as dificuldades que os núcleos familiares encontram para apoiar essas pessoas.
Reuniões e eventos são realizados mensalmente com esse fim, além de um atendimento
personalizado aos pais e cuidadores que enfrentam dificuldades com seus jovens ou adultos.



ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

Inclusão social significa fazer parte da sociedade, de forma ativa. Por isso, a Adere realiza ações
para envolver a comunidade local, integrando atendidos, suas famílias e os moradores da região.
Dias de recreação, caminhadas e outros eventos cumprem esse papel, assim como abrir as portas
da Adere a empresas e escolas para que façam voluntariado e atividades com nossos jovens e
adultos.



NOSSA
SUSTENTABILIDADE

Todo esse trabalho necessita de muitos recursos, desde
aqueles usados para realizar nossos projetos, até os que
remuneram a equipe e mantêm a infraestrutura em dia.
Para isso, temos algumas fontes: doações de pessoas
físicas, doações de empresas, doação de Nota Fiscal
Paulista e venda de produtos.
Para confeccionar nossos produtos, recebemos a doação
de materiais recicláveis, como cipó, hashi, madeira, lápis
de cor, papel, linhas, tecidos, couro, dentre outros. Por
isso, também atuamos de forma sustentável,
contribuindo à preservação do meio ambiente.
Outra área de nossa instituição é a Adere Gourmet,
realizada em nossa cozinha industrial, em que a oficina
de culinária acontece e de onde saem pratos diferentes,
para ocasiões diversas, vendidos à população.
O trabalho dos voluntários nos apoia na manutenção de
nossas atividades e na confecção dos acessórios e
objetos criados nas oficinas. Por isso, é essencial.
E é sobre você, voluntário, que falaremos agora.



VOLUNTARIADO NA
ADERE

Ser voluntário significa estar disposto a doar parte de seu
tempo, de sua energia, sua criatividade e seu
conhecimento em favor de uma causa social.
Para isso, não existe remuneração, mas a certeza de que
essa dedicação está se revertendo em melhoria de vida
para indivíduos que, sem nosso trabalho, não teriam
espaço e condições para crescer e se fortalecer como
pessoas e cidadãos.
Para ser voluntário na Adere, é preciso entender a
deficiência intelectual. Ou seja, saber que uma pessoa
nessas condições vivencia dificuldades diversas, desde as
de aprendizado e de mobilidade até as relacionais. Isso
significa que é preciso ter paciência e compaixão com os
atendidos. Tratá-los com afeto.
Ao ser abordado por um atendido, reconhecer nessa
aproximação a forma que ele encontrou para interagir
com você, pessoa que ele passará a encontrar muitas
vezes na instituição e que fará parte de sua rotina. 



ESPERAMOS
QUE VOCÊ...

1. Assine e siga as condições do termo de adesão ao
serviço voluntário
2. Comprometa-se em estar presente nos dias e
horários previamente combinados
3. Respeite as orientações da direção e dos
profissionais da Adere
4. Tenha discernimento, perseverança e, sobretudo,
responsabilidade
5. Mantenha tranquilidade e calma em toda e
qualquer situação
6. Participe das reuniões do grupo de voluntários
7. Use o crachá de identificação
8. Prestigie, sempre que possível, os eventos que
realizamos de integração e captação de recursos
9. Esteja disposto a cobrir postos de serviços em
situações de urgência
10. Acolha e interaja com os atendidos, quando
necessário
11. Avise com antecedência quando não puder
comparecer no dia e horário pré-determinados



DURANTE  SUA  ATUAÇÃO ,  NUNCA  PERDER
DE  VISTA  ESTES  VALORES :

HUMILDADE
 RESPONSABILIDADE

 PACIÊNCIA
RESPEITO
CORTESIA
GENTILEZA
COMPAIXÃO
EMPATIA

Bem Vinda(o) ao voluntariado da Adere!



QUERO SER

https://forms.gle/nChhqzR4GAC8KyJT7
https://forms.gle/nChhqzR4GAC8KyJT7

