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* Imagens ilustrativas

A Caminhar – Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de 

Paralisia Cerebral de Franca, é uma Organização da Sociedade Civil 

(OSC),que atua na esfera da Assistência Social no município de 

Franca/SP.

Foi fundada em 1997 e está situada, desde maio de 2012, na sua 

atual sede, localizada na Rua Ana Cláudia Lopes Diniz Coelho, nº 

4161, Jardim Piratininga. 
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Instituição

A Caminhar é uma instituição que tem uma história de atendimento às pessoas 

com deficiência no município, uma construção de longa data, com experiência 

e boa referência junto à demanda, usuários e famílias. Atualmente, 

oferecemos o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias que inclui fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, desenvolver e estimular a participação em todas as esferas 

sociais, trabalhar com a concepção de garantia de direitos, protagonismo, 

autonomia e independência, e como diferencial da instituição, ofertamos os 

serviços de fisioterapia e fonoaudiologia aos nossos usuários. 

São realizados, em média, 31 atendimentos por dia, sendo eles, geralmente em 

grupos, somando um total de 156 atendimentos semanais.

Nossa Instituição é referenciada ao CREAS (Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social), trabalhamos juntos na perspectiva de construir a 

personalidade do serviço em unidade referenciada. 
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A unidade referenciada é uma das portas de entrada para o Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias, e a CAMINHAR 

é uma das instituições que ofertam esse serviço em nosso município. Visa atuar 

junto às famílias com pessoas com deficiência e que por alguma situação de 

violação de direitos tiveram a condição de autonomia, convivência, 

participação, independência e outros prejudicadas. 

Unidade Referenciada

Trabalhamos com a meta de 80 usuários (04 coletivos de 20), mas estamos 

atendendo 99 usuários.

Unidade Referenciada



A composição de toda a equipe técnica privilegia a interdisciplinaridade, contamos 

com os seguintes profissionais: 

• assistente social;

• fisioterapeuta e fonoaudióloga;

• psicóloga e terapeuta ocupacional;

• pedagoga e ed. social;

• coordenadoras geral e de serviço;

• apoio administrativo e serviço gerais (limpeza).
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Ações e Eventos

Entre  nossas ações realizamos alguns eventos no município, os mais    

conhecidos são: 

• A  “Jornada Caminhar”,  que já é realizada a 17 anos, trata-se de um 

momento onde procuramos levar informação a população, sobre  o dia a dia 

dos PDC’s, modo de atuação, e tratamento com os mesmos. E também 

buscamos a divulgação de quem somos. 

• A “Noite do Bacalhau”,  que já é realizado a 6 anos, trata-se de um jantar 

, onde buscamos parcerias junto a rede empresarial de Franca, para 

realização do evento e a arrecadação de verbas para conseguirmos manter 

nossos serviços prestados ao município.
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Passeios e Eventos 

Matine 
Carnaval

Jornada

Dia das Mães

Polo Club

Noite do Bacalhau

Arraia na Caminhar

Passeios e Eventos - 2017




