
A sua empresa pode fazer parte dessa iniciativa.

Promova oportunidade profissional para 
pessoas com deficiência.

Responsável:

Telefone:

E-mail: 

Site:

Facebook:

Viviane dos Santos Flauzino 

19 37729695

viviane.santos@guardinha.org.br 

www.guardinha.org.br

@guardinhacampinas

CONTATOS



A Guardinha como é afetivamente conhecida atua há 80 

anos neste município, investindo na profissionalização dos 

adolescentes e jovens Campineiros. Sua longa história 

permitiu o desenvolvimento e a qualificação de suas 

atividades, acompanhando o próprio aperfeiçoamento da 

legislação brasileira. 

É com orgulho que superamos o total 70 mil cidadãos 

(crianças, adolescentes, jovens e suas respetivas famílias) 

impactados pelas ações da Guardinha! Para nossa grande 

satisfação por incontáveis vezes, nossos jovens ocupam 

cargos relevantes em empresas, ou tornam-se profissionais 

empreendedores em carreiras autônomas. 

A Guardinha atualmente possui em seu escopo de 

trabalho a execução dos Serviços de Aprendizagem 

Profissional, Acolhimento Institucional e Familiar de 

crianças e adolescentes, Apadrinhamento Afetivo, os 

Projetos Trilhar e Lab-Inclusão, ações estas voltadas à 

superação das fragilidades sociais.

O LAB – INCLUSÃO trabalha a inserção de pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho de forma assistida, por 

meio da Aprendizagem Profissional e com base na 

metodologia do Emprego Apoiado, o que garanti a 

permanência e formação dos aprendizes com deficiência 

no ambiente do trabalho. 

O projeto prevê a preparação de adolescentes e jovens 

com deficiência para as atividades laborais nas áreas do 

Arco Ocupacional em Administração, Auxiliar 

Administrativo e Comércio Varejista. É assegurado o 

acompanhamento psicossocial e desenvolvimento técnico 

em Aprendizagem Profissional das pessoas com 

deficiência. 

Para a empresa parceria é garantido apoio no mapeamento 

de função, adequação do ambiente de trabalho (espaços, 

artefatos, acessibilidade e relações sociais), trabalho de 

sensibilização, formação dos demais colaboradores e 

acompanhamento continuo ao aprendiz e a equipe da 

empresa durante toda vivência pratica. 

Todo processo ocorre com foco nas potencialidades e 

habilidades da pessoa, para que haja uma inclusão de 

qualidade.

Contração de Jovens Aprendizes – Lab Inclusão 

Apoio na aquisição de materiais para execução do 

projeto de acessibilidade plena da AEDHA

Compra de Brindes para parceiros 

Voluntariado Pro-Bono nas áreas de Marketing e 

Propaganda 

Diante a variante de valores ao serviço ofertado, o preço do 

suporte operacional será customizado levando em 

consideração os gastos para execução e a demanda da 

empresa. 
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70 mil cidadãos 

impactados pelas 

ações da Guardinha


