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ACOLHER 
É O 

NOSSO
LEMA!

O Acolher Instituto promove 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. Fazemos com um olhar

humanizado para atender demandas social e demográfica no município

de Guarulhos. A instituição não tem finalidade lucrativa e

se autossustenta através da venda de cursos. A capacitação

gratuita acontece através dos programas sociais em parceria com

empresas e doadores voluntários.



15 ANOS DE 
HISTÓRIA

126
CAPACITAÇÃO 

NOS PROGRAMAS

1640
EDUCADORES 
CAPACITADOS

181
CUIDADORES 
CAPACITADOS

E buscamos ainda mais impacto social...

(Desde 2017) (Desde 2016) (Desde 2005)



● Como vai funcionar para o padrinho? Com R$600,00 você paga uma bolsa de 

estudo para o curso básico de cuidador de idosos. Esse valor poderá ser 

parcelado em até três vezes no cartão de crédito. Você poderá indicar o nome 

do seu "cuidador" ou ainda pode nos autorizar a indicar um nome da lista de 

espera por bolsa.

● Ao término do curso, você padrinho, será convidado a participar da cerimônia de

entrega dos certificados. Porém, você também poderá fazer sua doação de

forma anônima. Nesse caso, você pode indicar alguém para representá-lo, ou

nós convidaremos um dos profissionais do curso, para substituí-lo na cerimônia.

Como funciona
para o padrinho?



● Como vai funcionar para os candidatos? Os interessados na bolsa-estudo

para cuidador, deverão escrever um texto de até oitocentos caracteres, expondo

seu interesse e sua necessidade de bolsa, podendo agregar um vídeo caseiro

de até 1 minuto (com o objetivo de sensibilizar um possível padrinho) e enviar

para acolherinstituto@gmail.com. A inclusão do candidato na lista de espera só

acontecerá após o atendimento dos critérios pré-estabelecidos pelo Acolher

Instituto.

Como funciona
para o candidato?



● Como vai funcionar para o Acolher? Além da capacitação e apoio ao aluno, o

Acolher se compromete a manter uma lista com os candidatos, utilizando

critérios de necessidade financeira, interesse e disponibilidade em trabalhar

como cuidador profissional, e vocação para o cuidado (muito amor envolvido).

Como funciona
para o Acolher?



Em 2017, foram concedidas 4 bolsas de estudos

para capacitar Cuidadores de Idosos

apadrinhados por doadores através do programa

Adote um Cuidador.

Em 2018, em parceria com o Fundo Social de

Solidariedade, 100 cuidadores de idosos foram

capacitados.

Em 2019, em parceria com o Instituto Paulista de

Geriatria e Gerontologia (IPGG), 22 cuidadores de

idosos foram capacitados.

Adote um cuidador e parcerias

Clique nas imagens para acessar

https://www.facebook.com/adoteumcuidador/
https://youtu.be/VDkicvqkoTA
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/assistencia-social-oferece-curso-de-cuidador-de-idoso
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Situação global da longevidade
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) nas próximas décadas a população 

mundial com mais de 60 anos vai passar dos atuais 841 milhões para 2 bilhões até 2050.

“Em uma época de desafios imprevisíveis para a

saúde, sejam devidos à mudanças climáticas, às

doenças infecciosas emergentes ou a próxima

bactéria a desenvolver resistência aos medicamentos,

uma tendência é certa: o envelhecimento das

populações está se acelerando rapidamente em todo

o mundo.

Pela primeira vez na história, a maioria das pessoas

pode esperar viver além dos 60 anos. As

consequências disso para a saúde, para os sistemas

de saúde, seus orçamentos e para os trabalhadores

de saúde serão profundas....” (CHAN, Margaret, 2015,

Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde)
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Fonte: IBGE *Projeções

Em 2060 a população prevista é de 32,2% de idosos e apenas 14,7% até 14 anos.

Aumento da expectativa de vida no 
Brasil



Contatos

https://www.facebook.com/acolheridoso

Diretora - Presidente
Zina Costa

(11) 2441-1529

WWW.ACOLHER.ORG.BR

Como contribuir?

Contamos com a sua ajuda para o êxito dessa campanha e

para contribuir com essa demanda social. Adote um Cuidador

aqui https://pag.ae/7X1buggw9 e entre em contato para

registrar sua doação.

https://www.acolher.org.br/
https://pag.ae/7X1buggw9


OBRIGADA!


