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A FADEM existe há 38 anos e atua no município 
de Porto Alegre no atendimento gratuito 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



MISSÃO E VISÃO

Missão:

Prestar atendimento a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social - PCDs e suas famílias.

Visão:

Ser referência para o atendimento e para a formação de 
profissionais, no trabalho com PCDs.



POR QUE EXISTIMOS

Assegurar às crianças e adolescentes com 
deficiência e suas famílias o direito ao 
atendimento especializado na área da 

assistência, saúde e educação contribuindo para 
a sua inclusão social. 

- Promover o desenvolvimento global de bebês, crianças e 
adolescentes com deficiência.

- Promover a inclusão escolar e a socialização de crianças e 
adolescentes com deficiência.

- Ampliar e consolidar parcerias entre a instituição e a 
comunidade.

- Contribuir no debate sobre políticas públicas para crianças e 
adolescentes e pessoas com deficiência (PCDs).





O QUE FAZEMOS

- ESTIMULAÇÃO PRECOCE - 

Intervenções clinicas direcionadas a crianças de 
zero a três anos que se ocupa da 1.ª fase do 

desenvolvimento infantil. A partir do 
aparecimento de algum transtorno ou 

prognóstico médico desfavorável, como: 
paralisia cerebral, síndromes, malformações 

congênitas, prematuridade, traços de 
desconexão, autismo, hospitalismo e situação 

de vulnerabilidade social.Buscam 
instrumentalizar o desenvolvimento psicomotor 
dos bebês e sustentar os pais no exercício de 

suas funções.



O QUE FAZEMOS

- ATENDIMENTO CLÍNICO - 

Atendimentos individuais para crianças a partir 
de quatro anos de idade e adolescentes que 

apresentem transtornos em seu 
desenvolvimento. Os atendimentos podem 

ocorrer nas áreas da fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicopedagogia, terapia ocupacional, serviço 

social, pedagogia e psicologia e visam o 
desenvolvimento global dos pacientes, assim 

como a sustentação familiar necessária para sua 
evolução.



O QUE FAZEMOS

- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - 
PSICOPEDAGOGIA INICIAL/ ESPAÇO EDUCATIVO

Atendimento em duplas ou grupos de no 
máximo seis crianças ou adolescentes, com o 

objetivo de propiciar aprendizagens e 
desenvolver a socialização dentro do grupo e 

na sociedade, de acordo com as possibilidades 
e interesses dos alunos. Tendo em vista a 

patologia de nossa clientela e a exclusão social 
em que vivem, o trabalho educativo abrange 

diferentes aspectos de suas vidas, 
principalmente aqueles ligados ao cotidiano e 

às suas histórias. 





MAIS DE
50 INSCRITOS
AGUARDANDO

POR ATENDIMENTO
São famílias, crianças e adolescentes de baixa 

renda, com deficiência múltipla-PCDs, 
encaminhadas de todas as regiões da cidade 

de Porto Alegre que não encontram lugar para 
tratamento gratuito e aguardam por uma vaga 

na Fadem. Buscamos encaminhar e acolher
na medida do possível, porém

ficamos impossibilitados
de abrir novas vagas por

falta de recursos
financeiros.

Recebemos, por ano, um total de 10 
estagiários das diversas disciplinas dentro das 

áreas de atuação em parceria com as 
universidades: UFRGS, IPA, UNISINOS e 

PUC/RS. Ofertamos estágio supervisionado 
com forte atuação na formação e na 

capacitação. Somos referência, também, por 
meio da publicação de livros e de um 
documentário lançado,  que abordam

temas relevantes ao
trabalho com PCD's.

Este é o custo mensal do atendimento de 
apenas uma criança e adolescente. Atualmen-
te, nós atendemos 70 crianças e adolescentes 

de forma direta, além de acolhermos toda a 
família e toda a rede que os envolve. Aqui, a 
cada encontro, proporcionamos um lugar de 

escuta e de trocas, ampliando assim, 
consideravelmente, com benefícios 
necessários, maiores e positivos,
o número de pessoas atingidas.10

estagiários
por ano

R$500
mensais

NÚMEROS QUE IMPRESSIONAM



O QUE PRECISAMOS ALCANÇAR

Precisamos de uma rede de sustentabilidade 
que entenda a importância da participação de 
todos no crescimento de uma sociedade mais 

igualitária, que nos permita ampliar as vagas e o 
número de atendimentos. Isso interfere 

diretamente na diminuição da lista de espera e 
no tempo de tratamento e permanência de cada 

criança na Fadem. Acreditamos no potencial 
de cada criança todas podem ter uma melhor 

qualidade de vida e mais e melhores 
oportunidades. A Fadem é um lugar de 

passagem que dá o suporte para a inclusão e as 
ferramentas para enfrentar a vida a que todos 

têm direito.
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NOSSOS NÚMEROS











NOVOS TEMPOS

Atualmente a Fadem esta se 
adaptando a nova realidade 
com a pandemia do Covid-19 
seguimos o trabalho com 
rigorosos cuidados, com tele 
atendimentos e atendimentos 
presenciais quando 
necessário e também plantão 
administrativo. Precisamos 
mais do que nunca do apoio 
de toda a comunidade para 
mantermos a Fadem 
funcionando. Que a empatia e 
a solidariedade sejam de fato 
o lado positivo de tudo que 
estamos vivendo.



ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS
AO LONGO DOS ANOS

Doações para o Funcriança:
doacoes.prefeitura.poa.br/funcrianca/projetos

Contatos Fadem:
(51) 3328-6780
fadem@fadem.com.br


