
A Fraternidade Assistencial Casa do
Caminho foi fundada em abril de
1995, com o objetivo de amparar
crianças e jovens excepcionais,
abandonados por suas famílias, e
dar-lhes plenas condições para
subsistência e desenvolvimento.
Hoje, a Casa está se transformando
em uma entidade também educa-
cional para pessoas portadoras de
deficiência física, mental ou múltiplas.



A Casa do Caminho é uma entidade
filantrópica e sem fins lucrativos, que tem a
finalidade de amparar crianças e jovens ex-
cepcionais sem recursos, garantindo-lhes a
subsistência, tratamento físico e psicológi-
co, buscando o desenvolvimento possível de
cada um.

Residem, atualmente, cinco jovens excepcio-
nais abandonados por suas famílias, a maioria
com deficiências múltiplas.

Com ênfase na parte educacional, duas
crianças excepcionais são atendidas em regime
de externato. Em função da grande quantidade
de pessoas que necessitam de tratamentos
especializados, pretendemos ampliar o aten-
dimento, abrindo novas vagas.

A entidade é constituída juridicamente por um
grupo de pessoas que se organizou fraterna,
solidária e voluntariamente para desenvolver este
trabalho. Ela sobrevive mediante doações men-
sais provenientes de um grupo de sócios, doações
esporádicas e eventos diversos tais como:

Nossos voluntários
são um exemplo
de solidariedade



Pechinchão, Bazar, Sebo, Bingos, Artesanatos,
Almoços, Chás e Jantares Beneficentes. No
momento não recebe contribuição de órgãos
públicos.

Nossas crianças e jovens necessitam de
cuidados especiais constantes, incluindo o
acompanhamento de profissionais da saúde:
neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta,
psicólogo, nutricionista, clinico geral, terapeuta
ocupacional, entre outros.

A despesa mensal da Casa gira em torno de
R$ 8.000,00, para pagamento de aluguel,
remédios, alimentação, água, luz, telefone,
remuneração das pajens e de outros profissionais.

Toda ajuda é bem-vinda para podermos
continuar e ampliar o amparo a essas crianças e
jovens especiais.

Esperamos a sua visita e colocamo-nos à
disposição para maiores esclarecimentos e desde
já, manifestamos nossa profunda gratidão,
rogando a Deus bênçãos de Saúde e Paz.



Casa do Caminho
Rua Leais Paulistanos, 36 � Ipiranga

Tel: 6591-0113
e-mail: facc@facc.org.br
www.facc.org.br

l Sendo um voluntário da Casa.
l Tornando-se um sócio contribuinte. Por telefone,

e-mail, pelo site ou pelo preenchimento da ficha
de sócio.

l Através de doações de: alimentos, fraldas ge-
riátricas, roupas, calçados, móveis e utensílios
domésticos � novos ou usados � para uso na Casa,
no bazar ou no pechinchão.

l Colaborando com a campanha da sucata: latinhas
de alumínio, jornais, papelão, listas telefônicas,
metais e cartuchos de impressora. A Mãe Natureza
também agradece. Ligue que retiramos.

l Doando livros, discos, CDs, fitas de vídeo e fitas
cassete usados para o sebo.

l Depositando qualquer valor nas contas bancárias
da entidade:
Banco: Itaú, agência 0047, conta 47471-3
Banco: Banespa, agência 220, conta 13-002589-0
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