
Programas de
Apadrinhamento

SAIBA MAIS SOBRE

ARRASTA PRO LADO > > >



Por meio deste programa, é possível aproximar a 
sociedade das crianças e adolescentes 
institucionalizados em unidades de acolhimento. 
Dessa forma, os padrinhos têm a chance de 
ajudar os acolhidos e garantir a eles um 
desenvolvimento psicossocial saudável. 

É um ato de amor e solidariedade! 

O que é?  > > >



Promover o bem-estar de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade, acolhidos em 
instituições e com dificuldades para serem 
adotados. O programa busca assegurar o direito ao 
convívio familiar e comunitário, promovendo uma 
relação de confiança, respeito e vivência assistida. 

Qual é o objetivo? 
 > > >



Cria e estimula a manutenção de vínculos afetivos
 com os apadrinhados. Amplia as oportunidades 
de convivência familiar e comunitária. 

Tipos de apadrinhamento: 
Afetivo 

 > > >



> Perfil do padrinho: Homem ou mulher com mais 
de 25 anos, de qualquer estado civil e residente no 
município onde o programa é implantado.  

> Perfil do apadrinhado: Crianças e adolescentes 
institucionalizados em unidades de acolhimento no 
mesmo município do programa, com idade entre 
7 e 18 anos.  

Tipos de apadrinhamento: 
Afetivo 

 > > >



Contribui financeiramente para atender as 
necessidades de uma criança ou adolescente 
acolhido institucionalmente, ficando a critério do 
padrinho o valor da contribuição. Não é criado, 
necessariamente, vínculo afetivo. 

 > > >Tipos de apadrinhamento: 
Financeiro 



> Perfil do padrinho: Homem ou mulher com mais 
de 25 anos, de qualquer estado civil, residente no 
município onde o programa é implantado e com 
condição financeira para arcar com a contribuição.  

> Perfil do apadrinhado: Todas as crianças e 
adolescentes em situação regular de acolhimento 
institucional no mesmo município do programa.

 > > >Tipos de apadrinhamento: 
Financeiro 



É uma ação de responsabilidade social às instituições de 

acolhimento, prestada por profissionais liberais e por 

entidades públicas ou privadas (pessoas físicas ou jurídicas). 

> Perfil do apadrinhado: Todas as crianças e 

adolescentes acolhidos institucionalmente no 

mesmo município do programa. 

 > > >Tipos de apadrinhamento: 
Prestação de Serviços



Perfil do padrinho: 
> Pessoa física: Homem ou mulher com mais de 18 anos, de 
qualquer estado civil, residente no município onde o 
programa é implantado. Requerimento e documentação 
específicos devem ser apresentados.  

 > Pessoa jurídica: Demonstrar regulamentação da 
respectiva constituição; apresentar requerimento específico 
e indicar as condições necessárias à realização da atividade. 

 > > >Tipos de apadrinhamento: 
Prestação de Serviços




