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APRESENTAÇÃO CAMINHAR 

 

  A CAMINHAR – Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de 

Franca, é uma Organização da Sociedade Civil, que está ligada a rede de Assistência Social 

  Foi fundada em 1997 e situada desde maio de 2012, na sua atual sede, localizada na Rua 

Ana Cláudia Lopes Diniz Coelho, nº 4161, Jardim Piratininga, Franca/SP.     

   A entidade teve os seguintes conceitos fundamentais para sua criação, organização e 

desenvolvimento: 

MISSÃO: Habilitar e reabilitar pessoas com Paralisia Cerebral apoiando a família e a 

comunidade, sendo a entidade um veículo de inclusão e transformação social por meio de 

atendimentos especializados visando à qualidade de vida. 

VISÃO: Tornar-se um centro de referência especializado no atendimento às pessoas com 

Paralisia Cerebral e suas famílias, contribuindo para sua melhor qualidade de vida e garantia de 

direitos. 

VALORES: Comprometimento, transparência, respeito, trabalho em equipe, solidariedade, 

ética e integridade. 

  Oferece o atendimento para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias, que 

inclui fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, defesa e garantia de direitos, bem como 

autonomia e qualidade de vida, além destes, também é oferecido como diferencial da instituição, 

atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia a seus usuários. 

  Atende atualmente 102 usuários, todos eles com alguma deficiência, desde os primeiros 

meses de vida até a terceira idade. São realizados, em média, 24 atendimentos por dia, sendo 

eles, geralmente em grupos, somando um total de 120 atendimentos semanais. 

  A instituição conta com uma equipe composta por: uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, 

uma psicopedagoga, duas terapeutas ocupacionais, um musicoterapeuta, duas psicólogas, uma 

coordenadora de equipe, uma assistente social, uma coordenadora geral, dois educadores sociais, 

além de um secretário e uma faxineira. 

  Para captar recursos a instituição realiza vários eventos no decorrer do ano, contando com 

parcerias de terceiros. Temos o Jantar do Bacalhau, pizzas, bazar, festa junina, Paella. 

  Venham nos visitar e prestigiar nosso trabalho. Teremos muito prazer em recebê-los. 
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