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A FADEM existe há 33 anos e atua no município 
de Porto Alegre no atendimento a bebês, 
crianças, adolescentes e suas famílias. Os 
beneficiários são oriundos de famílias de 
baixa renda e possuem deficiência múltipla - 
PCDs, ou seja, mais de uma deficiência e 
também com transtornos do 
neurodesenvolvimento,como o TEA - 
transtorno do espectro autista. Sendo este o 
diferencial da FADEM em comparação a outras 
entidades restritas ao atendimento de apenas 
uma deficiência. 

Quem somos



Nosso objetivo é ampliar a possibilidade 
de aquisições, melhorar a qualidade 
de vida das PCDs e de suas famílias, e 
promover a sua  inclusão na sociedade.



Hoje o total de atendidos são 70 e todos os atendimentos são 
gratuitos, temos capacidade de atender 100 vagas e na nossa lista de 

espera temos um total de 50. A abertura de novas vagas se dá de 
acordo com a captação financeira e planejamento orçamentário anual.



Além das rotinas de atendimento nas áreas 
de fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia 
psicologia, psicopedagogia, terapia 
ocupacional, educação física, assistência 
social, tanto individual quanto em grupos, a 
FADEM desenvolve ações junto à rede de 
assistência, saúde e educação como: Ciclo 
de Palestras internas, Capacitação, Grupo de 
Estudos em Estimulação Precoce, Grupo de 
Escrita, Palestras Externas na Comunidade, 
Seminários e Acompanhamento Inclusivo 
junto às escolas da rede de ensino e 
parcerias com universidades para a  oferta 
de campo de estágio supervisionado em 
diversas áreas.



Relatório

Completo
Financeiro

CLIQUE AQUI E VEJA O RELATÓRIO

http://fadem.com.br/assets/files/relatorio-financeiro-2016.pdf


Certificado
para captação de recursos.



no ano de 2016
Principais Resultados

Abertura de 05 novas vagas para atendimento em grupos 
e de 05 para atendimento clínico individual;

Lançamento do documentário sobre o trabalho da FADEM “Vamos 
Falar de Inclusão”, para divulgar e ampliar o acesso ao conhecimento 
sobre o trabalho com PCDs. Foi a principal ação do ano pelo desafio 
em construir a apresentar o trabalho de uma forma diferente; 
clique aqui e veja o documentário

Aquisição, através de projeto junto ao Ministério Público – Procuradoria 
de Fundações, de uma pracinha e de um toldo de proteção para o 
acesso a instituição, qualificando os atendimentos e oportunizando o 
lazer das crianças em tratamento;

https://youtu.be/MDLfwmQAJv8


no ano de 2016
Principais Resultados

Abertura de campo de estágio nas áreas da fonoaudiologia e 
psicologia, totalizando 10 estagiários em formação 
na FADEM durante o ano;

Consolidada parceria de cooperação técnica com a empresa
Fator Digital para o apoio nas áreas de divulgação 
e marketing e fomento às mídias sociais;



para o ano de 2017
Principais Ações e Metas

Manutenção dos 70 atendimentos realizados atualmente;

Diminuição da lista de espera (50 crianças e adolescentes) com a 
ampliação de mais 10 vagas até dezembro/2017, a medida da captação 
de recursos possibilitará a abertura de mais vagas;

Realização do 5º Curso de Capacitação para profissionais das áreas da 
saúde, educação e assistência, ministrado pela 
equipe técnica da FADEM;

Elaboração de projeto e captação de recursos para a obra de 
cobertura (teto) da Quadra Poliesportiva o que 
possibilitará seu uso em dias de frio e chuva;



para o ano de 2017
Principais Ações e Metas

Contratação de 1 profissional da área do Serviço Social para 
implementar o trabalho em rede no município e junto 
as famílias dos atendidos;

Utilização do documentário como ferramenta de divulgação junto a 
RBS, através de uma propaganda veiculada na TV com o objetivo de 
captar novos apoiadores deste trabalho;

Buscar novos investidores para a continuidade do trabalho em 2018.



Órgãos de Fiscalização

A FADEM presta contas do seu trabalho ao 
Ministério Público - Procuradoria de 

Fundações, Prefeitura - FASC, Conselhos de 
Assistência e dos Direitos de Criança e do 

Adolescente, Funcriança e demais 
apoiadores e investidores PF e PJ da 

comunidade.



Parceiros

Atualmente além de doadores individuais PF, 
a FADEM tem como parceiros as empresas 
BALDO SA, BANRISUL, VONPAR, DIMED, 

FMSS, Instituto Lojas Renner,
 Fator Digital e BRDE.



Agradecemos aos apoiadores e investidores da FADEM e 
esperamos poder continuar contando com a parceria de todos. E 
para quem deseja saber mais sobre o trabalho desenvolvido com 

as crianças e adolescentes, de baixa renda, com deficiência 
múltipla e suas famílias entre em contato ou acesse o site e saiba 
também como ajudar, necessitamos da comunidade para manter, 

ampliar e qualificar o nosso trabalho em 2018. 



Muito

Obrigada!
www.fadem.com.br


