
Dando continuidade aos protocolos de segurança, mediante a pandemia, 
acolhemos 148 pessoas do sexo masculino de 18 a 59 anos em situação de rua 
e/ou dependência de substâncias psicoativas. O Programa de Acolhimento de 06 
meses ou conforme Plano Individual de Acolhimento foi ofertado em ambiente 
protegido e acolhedor, proporcionando a todos os usuários do serviço 
condições para sua recuperação física, psíquica, familiar e/ou social.  Neste 
ano foram ofertadas cerca de 51.100 refeições.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Quantos desafios a pandemia trouxe para todos nós. Com seu apoio e ajuda foi 
possível dar continuidade na oferta das nossas ações com qualidade. Este 
folder tem o objetivo de compartilhar os diversos serviços prestados ao 
decorrer deste ano e o público alcançado por meio deles. Você contribuiu e 
tornou possível! 

Agradecemos sua parceria, você fez a diferença!

Leia, você fez a Diferença em 2021 !!!

Tem como objetivo oferecer a crianças, 
adolescentes e jovens, encontros que buscam 
desenvolver habilidades socioemocionais e a 
valorização da vida. Diante da realidade, o 
Programa se reinventou e ofertou encontros on-
line e presenciais. O objetivo foi alcançado e os 
resultados foram gratificantes. 185 pessoas 
participaram do nosso Programa.

Projeto Fazendo Diferença - FAZDI

@projetofazdi @projetofazdi

@programa_semear@progsemear

conheça mais sobre esse serviço

conheça mais sobre o semear

programa semear



Oferece grupos de mútua ajuda aos acolhidos que encerraram seu Programa de 
Acolhimento e desejam trabalhar a manutenção da sobriedade em relação ao 
uso de substâncias psicoativas. Este ano tivemos 22 encontros on-line.

PROGRAMA HOPE 

Leia, você fez a Diferença em 2021 !!!

Oferece grupos de mútua ajuda aos acolhidos que encerraram seu Programa de 
Acolhimento e desejam trabalhar a manutenção da sobriedade em relação ao 
uso de substâncias psicoativas. Este ano tivemos 22 encontros on-line.

CURSO BÁSICO DE DESIGN 

Realizamos bazar on-line e presencial por meio de produtos doados pela 
Receita Federal. Por meio do valor arrecadado, a partir do ano de 2022 
estaremos construindo uma nova área em nossa sede. Ampliaremos o número 
de pessoas atendidas, sendo ofertado uma estrutura física mais ampla e de 
maior qualidade. 

BAZAR DE PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL

@projetofazdi @projetofazdi

Você poderá acompanhar a construção através de nossas redes sociais.

Agradecemos a todos que fizeram parte e nos 
apoiaram ao decorrer deste ano! Você foi essencial!

Você pode conhecer e acompanhar nossa Instituição acessando: 

www.projetofazdi.org

https://projetofazendodiferenca.org/
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