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QUEM SOMOS

Olá,

Somos o IRMANDADE SOLIDÁRIA, uma instituição que com seu coletivo de amigos e um propósito comum, busca ajudar pessoas em 
situação de vulnerabilidade social dentro de São Paulo, visando promover um pouco mais de dignidade e amor para estes.

Nascemos oficialmente em 2020, porém antes de nos unirmos já atuávamos de forma voluntária e impactando a vida das pessoas por 
meio de nossos projetos e ações.

Acreditamos que “derrubar muros e construir pontes” é o caminho para construirmos uma enorme corrente do bem, conectando 
pessoas de propósito para potencializarmos os esforços e impactarmos cada vez mais pessoas promovendo ações maiores e com mais 
relevância.

Realizamos ações sociais de várias formas, desde entrega de roupas e alimentos para moradores de rua, até no auxílio a casa de 
acolhimento, ações em datas comemorativas em comunidades da grande São Paulo.

Acreditamos que caminhar juntos faz toda diferença, VAMOS JUNTOS ?



ENTIDADES ESCOLHIDAS

O Lar Pequeno Leão é uma organização sem fins 
lucrativos que realiza, há 38 anos, trabalho de 
acolhimento à crianças e adolescentes (0 a 17 anos e 11 
meses), privados do direito de viver com a família 
biológica por diversos motivos – negligência, 
dependência química, violências, entre outros. 

Encaminhados por meio da Vara da Infância e da 
Juventude de SBC.

A Missão da entidade é acolher, reintegrar na família de 
origem ou substituta, promovendo autonomia a crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

www.larpequenoleao.org.br
Instagram: @larpequenoleao

Fundada em 1999, 0 C.O.T.I.C - Centro Organizado de Tratamento Intensivo a 
Criança, surgiu através da formação de um grupo de pessoas que se reuniram por 
diversas vezes com o propósito de construir uma entidade privada sem fins 
lucrativos, que apoiasse crianças com necessidades especiais e câncer.

A casa abriga crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, portadoras 
de necessidades especiais tais como doença mental leve, moderada e profunda, 
deformidades físicas severas. São crianças carentes abandonadas, vítimas de 
maus tratos, que foram retiradas dos familiares pelas Varas da Infância e da 
Juventude e Conselhos Tutelares da Capital, uma vez que seus direitos foram 
violados.
 
A instituição tem o objetivo de abrigar as crianças proporcionando-lhes um 
ambiente saudável, confortável, onde possam ser providas de recursos básicos. 
Aqui são tratadas como cidadãos de direitos, com amor, carinho e respeito. 
Recebem alimentação, vestuário, cuidados de higiene e saúde.

www.cotic.org
Instagram: @cotic1ong

http://www.larpequenoleao.org.br
http://www.cotic.org


NÚMEROS ALCANÇADOS

70 Crianças
2 Entidades

54 L 
Álcool 

Líquido

75 L 
Detergente 200 L 

Água 
Sanitária

26 L 
Sabonete 
Líquido

6 L 
Álcool 

Gel

324 Und. 
Sabonete 

Barra

400 Und. 
Creme 
Dental

120 Und. 
Escova de 

Dente

360 Und. 
Fralda 

Descartável

17 Cx. 
Luva 

Cirúrgica 

30 Pct. 
Lenço 

Umedecidos

34 Kg 
Milho em 
Conserva

34 Kg 
Ervilha em 
Conserva60 Kg 

Molho de 
Tomate

100 Und.
Suplemento 

Alimentar 
Cubitan

40 Kg 
Leite em Pó

10 Und. 
Face Shield

70 Und. 
Ovos de 

Chocolate 
250g

Itens em destaque foram doados por:
FACILIMP - Guarulhos
SWEET FABI FESTAS 
PERSONALIZADAS - Diadema



RELATÓRIO FINANCEIRO

*extratos, notas/cupons fiscais e controles internos disponíveis para análise.

ARRECADAÇÕES

• 200 L Água Sanitária
• 6 L Álcool Gel
• 26 L Sabonete Líquido
• 25 Ovos de Chocolate
• Dinheiro – R$ 7.852,83*

DESPESAS

• Suplemento Alimentar - R$ 
1.624,00

• Ovos de Chocolate - R$ 
540,00

• Demais Itens – R$ 3.533,39
• Retirada Itens – R$ 198,52

• TOTAL R$ 5.895,91*

SAVING

• Dinheiro – R$ 8.810,68
• 600 Giz de Cera



SAIBA MAIS

Acesse nosso Instagram e fique por 
dentro de todas as nossas ações e 
como você pode colaborar conosco.

@irmandade_solidaria

Whatsapp: (11) 99623-0590



OBRIGADO


