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Declaração de apoio contínuo 

 

É com imensa satisfação que o Pequeno Cotolengo Paranaense reafirma o seu apoio ao 

Pacto Global das Nações Unidas e seus dez princípios nas áreas de direitos humanos, 

trabalho, meio ambiente e contra à corrupção. 

Nesta Comunicação de Engajamento, descrevemos nossas ações para apoiar 

continuamente o Pacto Global e seus princípios fundamentais. Também nos 

comprometemos a compartilhar essas informações com os nossos mais diversos públicos 

de relacionamento, utilizando nossos principais meios de comunicação. 

 

Atenciosamente, 

 

Pe. Renaldo Amauri Lopes 

Diretor Presidente 

 

 

Curitiba, 11 de março de 2018. 

 

 

 

“Ao aderir ao 

Pacto Global 

estamos 

contribuindo para 

a construção de 

uma sociedade 

mais justa, 

igualitária e 

sustentável”.  
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Apresentação 

 

Este é o primeiro Comunicado de engajamento (COE) publicado pelo Pequeno Cotolengo 

Paranaense, desde a sua adesão, em março de 2016 ao Pacto Global, iniciativa proposta 

pela Organização das Nações Unidas. 

Em um formato que convida para uma rápida leitura, neste conteúdo descrevemos as 

principais ações que nossa organização tomou durante o período de dois anos, tendo por 

objetivo demostrar as partes interessadas boas práticas em apoio a iniciativa global, através 

de nossos principais canais de comunicação.  

 

Para ler a carta de comprometimento enviada ao Secretário Geral das Nações Unidas: 

https://www.unglobalcompact.org/system/commitment_letters/79761/original/of%C3%ADcio

_GDI_007-2016_-_ONU.pdf.pdf?14577319811 

Para ter acesso ao relatório anual e balanço social da Instituição: 

http://www.pequenocotolengo.org.br/transparencia 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/system/commitment_letters/79761/original/of%C3%ADcio_GDI_007-2016_-_ONU.pdf.pdf?14577319811
https://www.unglobalcompact.org/system/commitment_letters/79761/original/of%C3%ADcio_GDI_007-2016_-_ONU.pdf.pdf?14577319811
http://www.pequenocotolengo.org.br/transparencia


Pág. 03 
 

O Pequeno Cotolengo Paranaense  
   

 

O Pequeno Cotolengo Paranaense 

Breve descrição 

O Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione é entidade beneficente com 52 anos de 

história que oferece acesso a saúde, educação e acolhimento para 200 pessoas com 

deficiências múltiplas, físicas e intelectuais, de todas as idades, prestando mais de 64 mil 

atendimentos anuais gratuitos. 

Estas pessoas chegam até a instituição através de encaminhamentos de ministérios públicos, 

varas especial, conselhos tutelares, entre outros órgãos. De maneira geral, as pessoas hoje 

acolhidas estavam em situação de risco e/ou violência familiar, sendo sua guarda repassada 

ao Pequeno Cotolengo.  

Ao serem acolhidas, estas pessoas são direcionadas a um de nossos grandes lares ou casas 

lares, onde passam a conviver com sua nova família, as demais pessoas já acolhidas no 

Pequeno Cotolengo.  

Além de estarem em um espaço seguro para crescerem e se desenvolverem, estas pessoas 

passam a ter acesso gratuito à Escola Pequeno Cotolengo de Educação infantil, Ensino 

Fundamental na modalidade de Educação Especial, que além de trabalhar com estimulação 

visual, sensorial, alfabetização, artesanato, música, educação física, inserção no ensino 

regular, mantém o Projeto Coro Cênico, aprovado pela Lei Federal de Incentivo Fiscal a 

Cultura.  

Além disso, passam a ter o acesso à 16 diferentes especialidades na área de saúde: 

fisioterapia, equoterapia (terapia com cavalos), hidroterapia (terapia na piscina), psiquiatria, 

psicologia, neurologia, clínica geral, odontologia, nutrição, terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, enfermagem, farmácia, método pediasuit (terapia intensiva) e Snoezelen 

(atendimento multissensorial) e oftalmologia.  
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Ações voltados aos Princípios do Pacto Global  

 

A seguir mostraremos através de uma breve descrição algumas das ações voltadas as áreas 
de direitos humanos, direitos do trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção 
realizada pelo Pequeno Cotolengo Paranaense. Durante os anos de 2016 e 2018 a Instituição 
focou na comunicação para disseminar, compartilhar e envolver as pessoas na 
implementação da agenda 2030.  

Em outubro/2016 fomos convidados pela ASID Brasil a ministrar uma palestra de 
"Comunicação e Construção da Imagem Institucional" a todo sua rede. No Café de Boas 
Práticas o Pequeno Cotolengo pode compartilhar suas experiências e proporcionar a união 
entre as Instituição participantes, conforme práticas mencionada na carta de 
comprometimento enviada ao Secretário Geral das Nações Unidas, sendo: 

 Ampliar a rede de networking entre as instituições e os profissionais do terceiro setor;  

 Envolver os parceiros com os Princípios do Pacto Global, no que diz respeito a 
Direitos humanos, área de atuação da Instituição; 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/111408853
5302133/?type=3&theater 

Publicação de 22 de março de 2016 

 

.  

 

 

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/127522285
2522033/?type=3&theater 

Publicação de 20 de outubro de 2016 

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1114088535302133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1114088535302133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1275222852522033/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1275222852522033/?type=3&theater
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Direitos Humanos 

 

O Pequeno Cotolengo Paranaense reafirma o compromisso em respeitar os direitos humanos 
e exprime a sua profunda preocupação através de sua missão e visão: 

Missão 

Melhorar a qualidade de vida proporcionando inclusão social à pessoa com deficiência 
múltipla.  

Visão 

Ampliar o impacto social pela excelência no atendimento humanizado e inclusivo. 

Vale ressaltar que os 10 princípios do Pacto Global passaram a fazer parte do plano de 
Comunicação da Instituição. Todos os meses o Pequeno Cotolengo apresenta através de 
suas redes sociais com mais de 25 mil seguidores uma breve explanação sobre cada 
princípio.  

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/134632522
5411795/?type=3&theater 

Publicação de 02 de janeiro de 2017 

 

Hoje, cerca de 200 pessoas com deficiências múltiplas recebem gratuitamente acolhimento, 
saúde, educação e 80% dos recursos que a Instituição recebe para manter este trabalho vem 
por meio de doações de pessoas físicas, jurídicas, fundações, instituições e da comunidade. 
Por isso é tão importante para Instituição comunicar aos seus principais interessados de que 
forma estão sendo aplicados estes recursos em prol dos direitos da pessoa com deficiência 
múltipla.  

Saúde 

Principais projetos da Área de Saúde:  

Projeto Gerar, em parceria com o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 

Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD irá permitir a ampliação do número de atendimentos 

em reabilitação/habilitação através da prestação de serviços médicos nas áreas de clínica 

geral, enfermagem, hidroterapia, equoterapia, fisioterapia clínica, ainda garante a 

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1346325225411795/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1346325225411795/?type=3&theater
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implementação de uma nova especialidade na Instituição: a pneumologia, contribuindo 

diretamente para qualidade de vida dos moradores. 

No Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR o projeto prevê 

a aquisição de equipamentos médicos hospitalares, dietas especiais, itens de consumo 

diário, medicamentos, entre tantos outros. Garantindo o direito humano a alimentação 

saudável e também fundamental do direito à saúde.  

 

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/113717264
9660388/?type=3&theater 

Publicação de 24 de abril de 2016 

 

Método PediaSuit, é uma abordagem terapêutica indicada para pessoas com distúrbios 

neurológicos diversos. Foi inaugurada na Instituição em 2017 e segundo diagnóstico 

realizado pelos profissionais da saúde e equipe técnica, cerca de 50 moradores serão 

atendidos neste primeiro momento.   

Sala Multissensorial Snoezelen, é uma metodologia internacional que transforma o ambiente 

terapêutico tradicional em um ambiente acolhedor com rica tecnologia sensorial. A 

metodologia permite estimular os sentidos primários como o toque, o paladar, a visão, o som, 

o cheiro, sem existir a necessidade de recorrer às capacidades intelectuais dos indivíduos. 

Além dos principais projetos mencionados a Instituição conta com as seguintes 

especialidades da saúde:  fisioterapia, equoterapia (terapia com cavalos), hidroterapia 

(terapia na piscina), psiquiatria, psicologia, neurologia, clínica geral, odontologia, nutrição, 

terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, farmácia, e oftalmologia. 

Enfatizamos a importância do setor de assistência social, uma das principais áreas 

responsável pelo bem-estar do morador. Este setor atua através da avaliação dos pedidos 

de acolhimento, organização da documentação civil, habilitação e manutenção dos benéficos 

continuada aos moradores, entre tantos outros.  

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1137172649660388/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1137172649660388/?type=3&theater
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Acolhimento 

Através dos grandes lares e casas lares a Instituição proporciona aos moradores direito à 

moradia. De acordo com a necessites de cada um, podemos oferecer a segurança e o 

aconchego de um lar junto a sua família.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/2925361/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3Bk44QZGf1QE2
%2F0gxlxW7GUQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-object# 

Publicação de setembro 2017 

 

Educação 

Na área da educação mantemos a Escola Pequeno Cotolengo – Educação infantil, Ensino 

Fundamental na modalidade de Educação Especial, que trabalha com estimulação visual, 

sensorial, alfabetização, artesanato, música, educação física. É na Escola Pequeno 

Cotolengo que acontece o Projeto Coro Cênico, trata-se de espetáculos de teatro e música, 

contribuindo para a melhoria da autoestima, além de ser um instrumento de inclusão em meio 

à sociedade. Este projeto é realizado através do apoio do MINC – Ministério da Cultura. 

Dentro da Escola Pequeno Cotolengo também acontece as atividades ligadas ao laboratório 

de inclusão digital, totalmente adaptada aos moradores da Instituição, esta tecnologia permite 

o acesso ao mundo digital além de proporcionar uma aprendizagem prazerosa.  

. 

 

https://www.linkedin.com/company/2925361/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3Bk44QZGf1QE2%2F0gxlxW7GUQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-object
https://www.linkedin.com/company/2925361/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3Bk44QZGf1QE2%2F0gxlxW7GUQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-object
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Trabalho 

O Pequeno Cotolengo em 2017 atingiu a 32ª posição no ranking das 50 Melhores Empresas 

para Trabalhar no Paraná, produzida pela Great Place To Work, o reconhecimento mede o 

nível de confiança dos colaboradores nos quesitos: credibilidade, respeito, imparcialidade, 

orgulho e camaradagem. 

São avaliados também os comentários dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho e as 

práticas culturais adotadas nas organizações, assim como a celebração das conquistas e 

compartilhamento dos resultados com toda a equipe. 

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/167688785
9022195/?type=3&theater 

Publicação de 15 de novembro de 2017 

 

A instituição se preocupa com o bem estar de seus colaboradores e procura oferecer 

condições favoráveis de trabalho, algumas das principais ações realizadas: 

Saúde ocupacional: Em parceria com a FIEP – Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná, por meio do SESI os colaboradores da Instituição recebem ginástica laboral, 

palestras educativas e exames preventivos do Cuide-Se Mais.  

Treinamentos e capacitações: o setor de recursos humanos além de ser o responsável pelos 

processos de recrutamento e seleção, metodologias de avaliação dos colaboradores, entre 

outros, busca constantemente treinamentos e capacitações de seus colaboradores de modo 

a desenvolver continuadamente as pessoas da instituição.  

Contratação de colaboradores refugiados/imigrantes: Ao todo, são nove colaboradores 

vindos de outros países, dentre eles cinco vindos do Haiti, dois da República Democrática do 

Congo, um de Cuba e um da Síria. 

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1676887859022195/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo/photos/a.528567073854285.117680.528555010522158/1676887859022195/?type=3&theater
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Meio Ambiente 

No âmbito de ações voltadas aos meio ambiente, o Pequeno Cotolengo realizou os seguintes 

projetos e ações:  

Projeto Bazar da Amizade: Construído com o objetivo de arrecadar recursos para o Pequeno 

Cotolengo através da comercialização de produtos inservíveis para a Instituição, mais do que 

isso, o Bazar da Amizade trabalha com a valorização, separação e correto destino destes 

produtos que chegam de doação, contribuindo diretamente com o meio ambiente.  

Com o objetivo de poupar os recursos naturais e diminuir os desperdícios, a instituição atua 

seguindo os 3Rs da Sustentabilidade: reduzir, reciclar e reutilizar.    

Reduzir: Campanha da Economia, um forte trabalho junto aos colaboradores instruindo os 

mesmos como reduzir a quantidade de materiais descartados ou desperdiçados.  

Reutilizar: Materiais como madeira, cachepôs, paletes e outros são reutilizados e restaurados 

pela Escola de Educação Especial através de atividades junto aos moradores. Esses 

materiais depois de prontos são comercializados em eventos e no tradicional churrasco do 

Pequeno Cotolengo que gera recursos para a manutenção das atividades. 

Reciclar: Materiais plásticos, papéis, metais e vidros são separados e vendidos a indústrias 

recicladoras ou aos sucateiros. 

A Instituição também possui um poço artesiano, onde recebe água de qualidade. Este poço 

artesiano atende a 100% da casa a um custo baixíssimo. 

As sete Casas Lares existentes utilizam painéis solares e a economicidade gerada com a 

energia é destinada para as maiores necessidades da Instituição. 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/pequeno.cotolengo/posts/?ref=page_internal 

Publicação de 25 de maio de 2017 

https://www.facebook.com/pg/pequeno.cotolengo/posts/?ref=page_internal
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Corrupção 

Transparência 

O Pequeno Cotolengo Paranaense sempre priorizou a transparência em seu trabalho, fato é 

que em 2017 recebemos as seguintes premiações e reconhecimentos: 

Uma das 100 melhores ONGs do Brasil e a melhor da Região Sul: o reconhecimento veio 

através Instituto Doar, em parceria com a Revista Época. A seleção foi realizada baseado na 

causa, estratégia de atuação, representação, responsabilidade, gestão, planejamento e 

também comunicação e prestação de contas. 

Selo Portal Transparência do ICom - Instituto Comunitário Grande Florianópolis: concede 

reconhecimento da idoneidade das Instituições que demostrem compromisso com a 

transparência e gestão. 

Ong Transparente do Instituto Doar: Reconhecimento pela performance em qualidade, 

gestão, comunicação e transparência.  

Selo Sesi ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: O prêmio reconhece e 

compartilha as boas práticas realizadas pela Instituição. 

11º Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável: tem por objetivo identificar e 

reconhecer organizações que continuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Confira outras premiações no site da Instituição www.pequenocotolengo.org.br, ícone “ como 

atuamos”, e na sequência “premiações”.  

 

http://www.pequenocotolengo.org.br/
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Conclusão 

 

O Pequeno Cotolengo Paranaense sempre defendeu a transparência na relação com seus 
parceiros e patrocinadores. Mais do que isso, veem buscando implementar práticas de gestão 
visando a transparência para com a sociedade, principalmente em um momento como este, 
onde a crise política e econômica tem impactado todos os segmentos e mercados.  

 

Embora seja o primeiro comunicado de engajamento (COE) publicado pela Instituição, 
sabemos que ainda temos uma longa caminhada com relação à Agenda 2030 e aos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, mas acreditamos que este documento e as práticas 
apresentadas sirva de modelo e incentivo para outras organizações. 

 

Também reiteramos, enquanto instituição signatária do Pacto Global, nosso compromisso 
com os direitos humanos, trabalho, maio ambiente e corrupção. 
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Informações de Contato 

Para maiores informações, entre em contato:  

 

  Sheila Melina 

  Analista de Desenvolvimento Institucional 

Tel. +55 (41) 3314-1977 

 

   sheila.melina@pequenocotolengo.org.br 

   linkedin.com/in/sheilamelina  

Informações do Pequeno Cotolengo Paranaense 

Para maiores informações, entre em contato:  

         Pequeno Cotolengo Paranaense 

          R. José Gonçalves Jr, 140 – Campo Comprido 

            Curitiba-PR | CEP 81220-210 

          Tel. +55 (41) 3314-1900 

 

           www.pequenocotolengo.org.br 

 

 

mailto:sheila.melina@pequenocotolengo.org.br
https://www.linkedin.com/in/sheilamelina/
http://www.pequenocotolengo.org.br/

