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É com muita alegria que informamos a todos os nossos amigos, doadores e
parceiros que após muito esforço, trabalho e dedicação a tão sonhada van, para um
transporte mais seguro e de qualidade para nossos acolhidos, é um sonho realizado.
E não poderíamos deixar de agradecer incansavelmente a cada um de vocês, que
compraram rifas, participaram dos almoços beneficentes, compartilharam nossos pedidos
e nunca desistiram de realizar esse sonho junto a nós .
A van é um modelo do ano 2015, usada, porém muito conservada e com a
capacidade de 20 passageiros. Nossas crianças ficaram extremante felizes com o novo
presente, eles sabem que agora os passeios serão possíveis com toda segurança e muita
diversão. Inclusive já aconteceu o passeio inaugural, foram todos para sorveteria, foi uma
festa.
Não poderíamos expressar a tranquilidade e alegria que estamos sentindo nesse
momento ímpar, podemos apenas agradecer mais uma vez a todo cuidado e dedicação de
cada um de vocês.

GALERIA
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PÍLULAS
A Rayane, assistente social do Larzinho, está
realizando durante essa quarentena um lindo trabalho
com a nossa acolhida IY, 11 anos. O projeto se chama
“fazendo a minha história”, é um projeto do instituto
Fazendo História-SP e tem como objetivo trabalhar,
contar, construir e dividir a história da criança que o
realiza. São trabalhados o passado, presente e os
sonhos para o futuro.

É um trabalho lindo e acolhedor, onde a criança
consegue dividir momentos delicados, pois acredita
estar brincando de contar história, quando na verdade
está sendo acolhido e instruído a dividir, ressignificar e
superar momentos difíceis e assim sonhar e construir
novos e grandes momentos de felicidade.
A IY disse “eu espero muito pelo momento que
preciso preencher o livro, eu amo colorir e falar
sobre minha família e dos meus sonhos.”

PÍLULAS
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Notícia boa é notícia compartilhada
A secretaria de saúde enviou ao Larzinho uma
equipe de enfermeiros para a realização do
teste de detecção da COVID-19.
Todos os nossos acolhidos a partir de 2 anos
de idade realizaram a testagem, juntamente
com toda a nossa equipe de funcionários e
todos os testes deram negativo para a presença
do virus no organismo.

AGRADECIMENTOS

Nesses 4 meses de isolamento social o Larzinho agradece de todo coração aos nossos
doadores e parceiros por todo cuidado é dedicação. Tem sido momentos difíceis, mas de
muito aprendizado. Com muita parceria, estudo, pesquisas e dedicação a nossa equipe tem
conseguido fazer um trabalho de excelência.
A parte pedagógica tem sido um grande desafio, mas uma grande conquista também,
as nossas crianças enfrentam um novo cenário de estudo e descobertas. Os nossos
cuidadores estão sendo fundamentais para toda essa mudança e crescimento coletivo. No
mês de junho tivemos muitos momentos felizes, como a compra da tão sonha van, mas a
melhor notícia foi a reintegração de uma família que esteve conosco desde o ano de 2019.
Os três irmãos foram reintegrações com a família materna e estão super felizes, assim
como toda nossa equipe. E mesmo diante a todo esse cenário do país as doações
continuam chegando e fazendo da nossa instituição um lugar acolhedor e capaz de suprir
as necessidades dos nossos acolhidos. Não esqueçam, suas doações são de extrema
importância para que possamos entregar um trabalho de excelência as nossas crianças e
familiares.

AJUDE O LARZINHO
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E de nenhuma maneira poderíamos deixar de comemorar o SÃO JOÃO, foi uma festa muito
animada, com muita comilança, pescaria, roupas a caráter e é claro UMA LINDA FOGUEIRA, que
inclusive devemos muitos agradecimentos ao Sr Antônio, motorista do Larzinho , pela incrível
fogueira. Lembrando que foi um evento interno, sem a participação de convidados e foram
tomados todos os devidos cuidados.

Compartilhe e ajude nossas crianças. Contamos também com sua doação para
mantermos a qualidade da alimentação e cuidados dos 22 acolhidos.
-Alimentos básicos

- sabonete;
- álcool em gel e liquido 70%;
- água sanitária;
- sabão em pó;
- creme de pentear;
- Shampoo; condicionador;
- desinfetante;
- sacos de lixo;
-carne vermelha, frango e verduras;
Leite em pó Nan 1 Zero Lactose, para uma bebê que esta sob nossos cuidados.

PARA
DOAR

ENTREVISTA
Tenho como meta de vida e objetivo trabalhar com acolhimento o resto da minha vida
Maria Das Dores ou tia Das Dores no Larzinho, 44
anos, Nordestina, graduanda em gerontologia. Trabalha
no Larzinho, como educadora social, a aproximadamente
1 ano e seis meses. É uma funcionaria bastante
dedicada, proativa e comprometida com suas funções. E
segundo um de nossos acolhidos, YI, 11 anos, é uma
das cuidadoras mais compreensiva e muito carinhosa
também, "ela é a tia do meu de seu coração, pois é a
mais compreensiva..."
O que o Larzinho significa para você?
Ele é tudo pra mim, através do acolhimento eu pude me
tornar uma pessoa melhor, aprender mais sobre a empatia
e consequentemente me tornar mais humanizada. Aqui eu
tenho diariamente a oportunidade de reavaliar meus
princípios e ter a chance de recomeçar. Sou muito feliz de
fazer parte dessa história e assim não ser apenas
beneficiada, mas contribuir com o trabalho na vida de cada
uma das nossas crianças, que pra mim, na verdade, é o
maior benefício.
Como você encara o trabalho na instituição?
Encaro como um desafio diário de muito aprendizado de muita responsabilidade, porém de muita satisfação.
As vezes é cansativo e um pouco exaustivo, tem dias que é como matar um leão por dia, mas é satisfatório
quando cumprimos com qualidade e satisfação.
Durante a pandemia e com todas as mudanças sofridas pela instituição qual foi o maior desafio a
ser cumprido e qual o maior ponto positivo que presenciou nos últimos meses?
Nesse momento o mais desafiador para gente como cuidador e para as crianças tem sido o isolamento, que
é o que tem afetado a todos. Convencer as crianças sobre a importância do isolamento foi um desafio. E o
lado positivo, particularmente falando, tem sido a maior aproximação dos acolhidos conosco. Com a
diminuição das demandas externas de escola e consultas ganhamos mais tempo para dedicarmos a eles.

Para você o que faz o Larzinho um lugar especial?
Eu particularmente acredito que o ponto inicial e mais importante é a seriedade com a proposta da intuição.
Inclusive eu trabalho aqui pois acredito muito na serenidade da instituição, na gestão eficiente e na
dedicação de todos no quadro de funcionários. E outro ponto, é que o projeto faz jus ao nome que carrega,
aqui é sim um lar para cada um dos nossos acolhidos, não o primeiro lar, mas aqui é a segunda casa.
Aqui eles são extremante bem cuidados, bem assistidos e acolhidos. Podemos chamar o larzinho como a
casa da avó. O acolhimento da nossa instituição muita das vezes é capaz de reparar traumas
sofridos lá fora. Não digo que somos perfeitos, aqui como em qualquer outro lugar ainda temos alguns
pontos a serem tratados, mas estamos sempre procurando melhorar.
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COLABORADORES...
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