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Sumário

Solidariedade: o amor em movimento!  



Ação Social – História
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Comunidade Terapêutica Liberdade
História:
• A clínica foi fundada em 1990.
• Está localizada em Caçapava Velha - SP;
• É uma Instituição sem fins lucrativos e administrada por voluntários e doações.
• Tem capacidade para acolher 40 homens e o tratamento dura em média de 06 meses a 01 ano.
• O custo da internação pode variar de acordo com a renda familiar ou ainda, caso a comunidade tenha recurso

próprio poderá acolher o interno gratuitamente.

Infraestrutura:
• Situada em uma chácara, proporciona aos internos acolhimento por ser um local amplo em meio a natureza;
• O local oferece calendário semanal diversificado, contendo atividades terapêuticas, laborais e de lazer aos

internos, como pesca e futebol.
• A comunidade também está aberta aos familiares e a comunidade em geral, para visitação e prestação de contas

das doações recebidas.



Ação Social – Infraestrutura
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Ação Social – Situação Atual
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A Comunidade atualmente abriga 38 homens em tratamento, sendo que desse total apenas 12 são pagantes;

O gasto mensal para manutenção, inclui:
• Combustível para locomoção dos internos ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;
• Combustível para locomoção dos voluntários para arrecadar os alimentos e doações;
• Gás P45 para preparo dos alimentos;
• Alimentação;
• Kit de recepção - contendo roupas, calçado e produtos de higiene;
• Ajuda de custo com os profissionais, sendo:
02 psicólogos
03 terapeutas
01 contador



Ação Social – Parceiros e Doações
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A Comunidade possui diversos parceiros no Vale do Paraíba que ajudam na manutenção dos internos, por
meio de doações de alimentos, roupas e produtos de higiene, abaixo segue fotos tiradas no dia da visita
realizada por alguns colaboradores da FCMF:



Ação Social – Proposta da ação
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Durante a visita, identificamos que atualmente a maior necessidade da Comunidade é arrecadação financeira.
O Transporte utilizado para locomoção dos internos e também retirada dos alimentos junto aos parceiros esta
desativado devido problemas mecânicos. Para quitação do conserto ainda precisa ser levantado o recurso de
R$ 2.500,00.

Além da despesa com o conserto do veículo,
existe ainda o gasto permanente com combustível
e manutenção.

Outro custo permanente é o gás P45, que custa
aproximadamente R$ 600,00.

No link abaixo, disponibilizamos o vídeo elaborado
por um dos internos, com objetivo de apresentar a
Comunidade e também pedir apoio da população
para contribuir com a “vaquinha” para conserto
da Kombi: https://youtu.be/nzBYJyW7WRU

https://youtu.be/nzBYJyW7WRU


Ação Social – Proposta da ação
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Aos que tiverem interesse de realizar doações, segue PIX da 
Comunidade Terapêutica Liberdade: 

Chave 12997281896 
Maiores Informações acesse o Instagram: @liberdadecomunidade



Obrigado!

Em caso de duvidas ou sugestão de outra 
campanha para os próximos meses, favor entrar 

em contato com a equipe de GRH .  
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