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Cuidando de
Quem Cuida

O projeto Cuidando de Quem
Cuida foi desenvolvido pelo
Larzinho e se baseia em três
pilares: Saúde, Lugar de Fala
(participação) e Capacitação.

Nos últimos 2 anos, por conta
da pandemia da COVID-19, o
estresse e o esgotamento
mental ficaram mais evidentes.
Atendimento psicológico,
massagem, parcerias
especializadas em saúde do
trabalhador são algumas ações
proporcionadas pela
instituição.

A comunicação interna do
Larzinho valoriza a escuta  dos
funcionários. As reuniões,
comemorações descontraídas,
além de atendimentos
individuais ocasionais ajudam a
garantir a oportunidade de
todos se expressarem.
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A Capacitação tem ajudado
os cuidadores nas rotinas de
trabalho. Encontros de
formação teórica e prática
são implementadas desde
fevereiro pela psicóloga e a
assistente social do Larzinho.

O projeto terá duração total
de  12 meses, com avaliações
ao final de cada reunião de
capacitação e dos semestres.

Desde fevereiro as ações vêm
criando um ambiente ainda
mais aconchegante, não só
para as crianças, mas para
os trabalhadores também.



Visitas ao        
larzinho
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Comemoração dia
das Mulheres

No dia 3 de Abril de 2022 o Larzinho irá
reabrir para visitação aos domingos de
9:00 ao 12:00. 

O uso da máscara e o distanciamento
social serão obrigatórios para que as
nossas crianças fiquem seguras e
saudáveis. 

Para marcar visitas em outros dias basta
entrar em contato com a gente. Assim
conseguiremos dar melhor atenção para
vocês 

Equipe do Larzinho após
a reunião de capacitação



O Larzinho acolhe 19 crianças e
entre elas o A.J., uma criança
que tem Transtorno de
Espectro Autista (TEA). 

A equipe do larzinho está
sempre se capacitando para
acolher o A.J.  que necessita de
atendimento com instituições
especializadas.
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Tratamento especial

Do Larzinho para você 

Para incentivar os
doadores a participar das
nossas companhas de
arrecadação nas redes
sociais, o as crianças do
Larzinho produzirão
desenhos como um
pequeno gesto de
agradecimento.

Esses desenhos serão
enviados via Whatsapp  e
postados nas nossas redes
sociais, com uma
dedicatória aos que
contribuíram. 



Você conhece
bem o Larzino?
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L.M pintando um
desenho

O Instagram do Larzinho é
uma das redes sociais que
nos ajuda a mostrar nossa
instituição e ainda interagir
com os seguidores.

A equipe de comunicação e
a diretoria da instituição
desenvolveu o Quiz do
Larzinho, que acontece
semanalmente.

O Quiz é um teste de
conhecimento sobre a
nossa instituição, só que
descontraído e dinâmico.

Também abrimos uma
caixa de perguntas para
você deixar sua dúvida,
pedir informações, dar
sugestões, etc. 

Participe das nossas
campanhas e ganhe seu
desenho de uma criança
do Larzinho, feito com
muito amor, carinho e
gratidão.
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Ainda mais educação
A maioria dos adolescentes
que o Larzinho acolhe
apresentam bastante
dificuldade na aprendizagem.
O colaborador Anselmo
Henrique ofereceu para o
Larzinho uma matrícula no
Kumon, um método de estudo
individual e autodidata, para
o auxílio no aprendizado.

O R.J, de  15 anos,  por ter
grande dificuldade em
português foi escolhido pela
equipe do Larzinho para fazer
essa matéria. 

Nos próximos
capítulos

Como foi a primeira
visita ao Larzinho após
2 anos. 

A páscoa com as
crianças do Larzinho.



Carne Vermelha

Do que precisamos

Peixe Manteiga

Café Sabão

Frango
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Fralda G Sabão em pó

Shampoo

Urgente:

?



Carne
vermelha

Frango Manteiga

Farinha de
mandioca

Açúcar

Óleo de
soja

Polvilho Achocolatado

Você também
pode contribuir
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QR code PIX caixa
econômica


