




PROPOSTA DE 

INVESTIMENTO EM 

NOVOS PROJETOS



UM 
POUCO
SOBRE 
NOSSO 
TRABALHO



04continentes

A PEQUENA OBRA DA 

DIVINA PROVIDÊNCIA

São hospitais, escolas, faculdades, centros de convivências, paróquias, Pequenos
Cotolengos, entre outras obras de caridade, que atendem a todas as formas de
pobreza e cuidam dos que mais precisam, como ensinou São Luis Orione.

31países



São Luis Orione

“
“

SÓ A CARIDADE 
SALVARÁ O MUNDO.



Acolhimento

Saúde

Educação

Fundado por São Luis Orione na 

Itália, o Pequeno Cotolengo 

chegou em Curitiba em 1965. 

São 53 anos oferecendo acolhimento,

saúde e educação para pessoas com

deficiências múltiplas.

Todo atendimento realizado aos nossos

moradores é gratuito, e sobrevivemos

graças ao apoio de toda a comunidade.

196moradores



Melhorar a qualidade de vida

proporcionando inclusão social à

pessoa com deficiência múltipla.Missão
Ampliar o impacto social pela

excelência no atendimento

humanizado e inclusivo.Visão

Valores
Fé, promoção humana,

caridade, transparência

e compromisso.



Acolhimento

Maria de Nazaré

29 moradoras

Santa Terezinha

28 moradoras

São Francisco

27 moradores

Divina Providência

23 moradores

Anjo da Guarda

32 moradores

Aqui, cada morador é recebido como
membro de uma grande família. Em todos
os lares os colaboradores buscam
proporcionar um ambiente harmonioso,
organizado e digno para que os moradores
se sintam acolhidos de forma completa.

05grandes lares

53 moradores

08casas lares



Saúde

O Pequeno Cotolengo conta com uma equipe
multidisciplinar que busca constantemente a
manutenção e promoção da saúde dos moradores.

No centro de reabilitação, os moradores participam
de terapias e atendimentos em 16 especialidades
na área da saúde.

• Hidroterapia

• Equoterapia

• Fisioterapia de Solo

• Pediasuit

• Sala Snoezelen

Fisioterapia:Médica:

• Clínica geral

• Neurologia

• Psiquiatria

• Oftalmologia

• Infectologia

• Geriatria

Terapia 
Ocupacional

Farmácia:

• Farmácia Clínica

Nutrição:

• UAN

• Nutrição Clínica

Serviço Social Enfermagem

Odontologia

Fonoaudiologia

Psicologia

Musicoterapia



Educação

Na Escola Pequeno Cotolengo mais que

letras e números, os moradores

aprendem a se expressar, quebram

barreiras e descobrem novos potenciais.

188matriculados

39em período integral

16educação jovens/adultos

No calendário escolar 
são realizadas 
atividades como:

Artes Passeios Culturais

Culinária

Educação Física

Teatro – Coro Cênico Inclusão Digital 



Desde o início, a história do

Pequeno Cotolengo foi construída

graças ao trabalho voluntário.

Voluntariado

O Pequeno Cotolengo conta com a
colaboração de mais de 430 profissionais
em diversas áreas e competências.

Equipe

39milhoras de voluntariado/ano 

Churrasco Mensal

Bazar da Amizade

Farmácia

Entre outros setores

Casa dos Voluntários
(fraldas e costura)



No último ano, o Pequeno Cotolengo
investiu aproximadamente

19 milhões de reais
para continuidade e melhoria das
atividades da instituição.

Investimento e Transparência

Todos os relatórios financeiros podem ser

acessados em: www.portaltransparencia.org.br

ou www.pequenocotolengo.org.br/transparencia

73%
doações PF/PJ e projetos

27%
parcerias estado e município



O Pequeno Cotolengo 

recebeu nos últimos 

anos diversas 

premiações que 

comprovam um 

trabalho prestado com 

seriedade e carinho.

Premiações





Processos Internos

Aumentar a eficácia no 

atendimento dos moradores
Gerenciar a rotina com foco 

em melhoria contínua

Aumentar a eficiência dos 

processos de captação de 

recursos

Aumentar a eficiência 

de Marketing

Aprendizado e Crescimento - Pessoas

Manter um clima estimulante 

a cooperação e inovação
Desenvolver pessoas Atrair e reter talentos

Compartilhar conhecimentos 

e informações

Cliente

Aumentar a satisfação de clientes e 

beneficiados
Ampliar a oferta de produtos 

e serviços
Ampliar a base de clientes 

e beneficiados

Mapa Estratégico

Aumentar a captação de recursos Garantir sustentabilidade financeira (reserva) Reduzir Custos

Financeira





PROJETOS 
FUTUROS



UMA HISTÓRIA DE 53 

ANOS DE DEDICAÇÃO

GEROU UM RESULTADO 

MAIOR QUE O ESPERADO



VIDA
LONGEVIDADE



LONGEVIDADE

• Cuidados específicos

• Não apenas adaptar

• Estrutura criada para este fim

ALÉM DE UM

RESULTADO

POSITIVO

NOVAS 

NECESSIDADES



E ainda: a população de

Curitiba está envelhecendo 

Pesquisa completa de projeção da população do Paraná:

http://www.ipardes.pr.gov.br/ipardes/pdf/nota_tecnica_populacao_projetada.pdf

17%serão idosos

4 anos
Em apenas 

Curitiba terá

que crianças.

+ idosos



Diante desse cenário, o 
Pequeno Cotolengo 

Paranaense vai ampliar 
suas atividades. 

Seremos a

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO
de Curitiba à ofertar uma 
modalidade de serviços 

voltada ao
PÚBLICO IDOSO. 

Ou seja:



LONGEVIDADE

AO PROJETO

ASSIM COMO FOI GERADA LONGEVIDADE 

AOS MORADORES, VAMOS GERAR



PROJETO UNIDADE DE 

CUIDADOS PROLONGADOS 
UCP SÃO LUIS ORIONE



PROJETO 

UCP SÃO LUIS ORIONE

Saúde

Construção e reforma

25 vagas

R$ 3.047.710,98

Atenção à família

Destinado aos pacientes idosos do SUS que estão em

quadro clínico estável, mas necessita, de reabilitação

e/ou adaptação a sequelas decorrentes de processo

clínico, cirúrgico ou traumatológico.

Na Unidade de Cuidados Prolongados São Luis Orione

- UCP o paciente continuará recebendo todo o

atendimento necessário para sua rápida recuperação

e reabilitação de forma humanizada e o mesmo

tempo serão liberados leitos de internação nos

hospitais.

A família desses idosos também serão preparadas

para receber o paciente em alta, podendo realizar

todo o processo de cuidado domiciliar de forma

satisfatória.



PROJETO UCP II
Instrumentalizando a Unidade

de Cuidados Prolongados



PROJETO

UCP II

Em continuidade à construção e reforma da
Unidade de Cuidados prolongados São Luis

Orione – U.C.P – Instrumentalizando a Unidade
de Cuidados Prolongados contempla a
aquisição de equipamentos e mobiliários
fundamentais para o atendimento desses
pacientes.

Também está previsto um Sistema de prontuário
eletrônico que possibilitará a gestão de
informações. Treinamentos específicos para
equipe multidisciplinar, curso de
aperfeiçoamento em gerontologia, além da

implementação de um programa de educação
continuada.

Capacitações

Limpeza e manutenção 

predial

Segurança

Lavanderia

INVESTIMENTO
R$ 3.575.246,23



PROJETO MORAR
Ampliando o acolhimento 

especializado à pessoa idosa



PROJETO

MORAR

Saúde

Construção
Destinado as pessoas idosas abandonadas e
esquecidos pelas famílias nos hospitais e que

necessitam de um atendimento especial e
integral. São pessoas com grande grau de
dependência.

Essas pessoas requerem assistência em todas
as atividades de autocuidado para a vida
diária e ou com comprometimento cognitivo.
Desta forma, a Instituição deve contribuir com
a liberação de leitos hospitalares e garantir ao
idoso o direito às necessidades básicas, como
à moradia, saúde e à vida.

Acolhimento

2 Casas Lares

16 moradores

R$ 705.020,66



PROJETO MORAR II
Instrumentalizando as 

moradias dos idosos



PROJETO

MORAR II

Em continuidade à construção do Projeto
Morar – Ampliando o acolhimento
especializado a pessoa idosa, o Projeto U.C.P II
– Instrumentalizando a Unidade de Cuidados

Prolongados contempla a aquisição de
mobiliários fundamentais para o atendimento
adaptado ao morador idoso.

Também está previsto no Projeto a aquisição
de eletrodomésticos: Micro-ondas, fogão,
geladeira, Liquidificador; entre outros. Enxoval:
fronhas, lençóis, cobre lençóis e toalhas de
banhos; e todo o restante de material
necessário para compor as casas: mesas,
cadeiras, sofás, armários, e outros.

Eletrodomésticos

Enxoval

Mobiliário

INVESTIMENTO
R$ 293.480,00



CONTRAPARTIDAS



Programa de 
Relacionamento

Parceiros do Ano

Apoiador Adote um Lar Mantenedor

Investimento R$ 7 mil R$ 10 mil R$ 25 mil R$ 50 mil R$ 100 mil R$ 300 mil R$ 500 mil

Divulgação nas Redes Sociais

Divulgação da Ação no Informativo

Evento Parceiros do Ano

Nome do Site

Selo Digital Parceiro

Certificado Social

Evento Café dos Parceiros

Encontro Adote um Lar

Logo no site da instituição

Desconto em produtos sociais

Vídeo da parceria

Mailing da parceria

Logo em frente a um dos lares/setor

Logo em frente à recepção

Outdoor da parceria



O QUE BUSCAMOS 

AFINAL?



É ALGO

INTANGÍVEL
É UM DOS

PORQUÊS
DO TRABALHO DO
PEQUENO COTOLENGO

É UM DOS

PORQUÊS
DAS PESSOAS E 
EMPRESAS DOAREM

QUE TRADUZ A ESSÊNCIA 
DESTA LONGEVIDADE



UMA 

PERCEPÇÃO
ÚNICA

Cada pessoa que recebe carinho e atenção

da instituição é especial do seu jeito.

E elas veem o mundo de um jeito especial.

Diferente de quem não possui deficiência, a

percepção que os pacientes do Pequeno

Cotolengo tem do mundo é única.



MAIS

SORRISOS

E isso é incrível. Afinal, assim, elas 
conseguem algo que nos dias de 
hoje parece ser cada vez mais 
difícil: elas sorriem mais. 



Seu sorriso, sua alegria é

espontânea e genuína.

Sua visão de mundo e das
coisas que acontecem a seu
redor é pura e, acima de tudo,
verdadeira.

VERDADEIRO



AQUILO QUE PARECE POUCO,

É UM MOTIVO PARA SORRIR.

E O QUE QUEREMOS, É QUE ISSO 

SEMPRE CONTINUE ACONTECENDO. 



OBRIGADO.
E VENHA COM A GENTE FAZER

MAIS PESSOAS SORRIREM.

Sheila Melina Esmanhoto

(41) 3314-1977 ou 9.9904.7279
sheila.melina@pequenocotolengo.org.br


