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A Associação de Luta e Promoção Social Jardim Robrú e Adjacências (A.L.P.S) é uma 

entidade sem fins lucrativos (ONG), fundada a 17.08.2001 e constitui-se, segundo seus 
estatutos, com duração por tempo indeterminado. Têm por finalidade, principalmente atividades 
de ordem educacional, assistencial, cultural, social e recreativa, que se destinam a idosos, 
famílias, criança e adolescentes. As atividades desenvolvidas ocorrem sem distinção de raça, 
cor, sexo, condição sócio-econômica ou credo filosófico, político ou religioso. 

A Entidade conta para melhor desenvolver o seu trabalho 07 (sete) CEIs (Centro de 
Desenvolvimento Infantil) com parceria Prefeitura da cidade de São Paulo desde 2008 através 
da Secretaria Municipal de Educação (SME) nas regiões de São Miguel Paulista e Itaim 
Paulista, 1 (um) CCA (Centro para Criança e Adolescente) na comunidade.do Itaim Paulista 
com parceria com Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 01 Serviço de 
Medida Socioeducativa em Meio Aberto, no distrito Freguesia do Ó, 01 (um) Centro dia para 
Idosos, 01 (um) Instituto de Longa Permanência para Idosos e 1 (um) Republica jovem, ambos 
na casa verde e com parceria com a secretaria municipal da assistência e desenvolvimento 
social (SMASD). 

A entidade mantém em sua sede, com recursos próprios, o núcleo Idade Feliz formado 
por 30 pessoas com idade superior a 50 anos e 01 Grupo de Mulheres para geração de renda 
através de reaproveitamento de tecidos e confecção de roupas e moda casa. Todos são 
moradores nas comunidades da regional Itaim Paulista e São Miguel Paulista. 

Com convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 
desenvolveu os projetos Escola Moda 1ª e 2ª fase, Escola da Beleza (Assistente de 
Cabelereiro) e Padaria Artesanal além de outras parcerias importantes para realização diária 
dos trabalhos essenciais oferecidos a comunidade. 

Nossas Parcerias: 

. CIC Leste (Centro de Integração e Cidadania da Região Leste) - Por meio de 
encaminhamentos das famílias para suporte jurídico e com as crianças e adolescentes a 
utilização do espaço jovem, (Nossas crianças uma vez por semana assistem filmes educativos 
e utilizam a biblioteca); 

. Fábrica de Cultura de Itaim Paulista - Oficinas realizadas no nosso espaço e levamos 
eventos até a fábrica; 

. Unidade Básica de saúde Camargo Novo e Jardim Robrú - com palestras tanto para 
as Crianças e adolescentes e idosos como assuas famílias em parceria com Conselho tutelar 
da Criança e do adolescente Itaim Paulista Curuçá. 

. Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo; 

. Secretaria Municipal de Educação (SME); 

. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; 

. Secretaria Municipal da Assistência Social. 

Tem como norteadores das ações sociais valores como: 

Missão: 
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Promover e estimular a autonomia, a cidadania e o protagonismo das crianças, 
adolescentes e adultos. 

Visão: 

Ser referência social e educacional transformando crianças, adolescentes e adultos em 
cidadãos autônomos e protagonistas de sua própria história. 

Valores: 

Companheirismo por meio dos trabalhos em equipe e parcerias; 

Respeito com nossos colaboradores e com nosso sujeito de ação 

Ética e Transparência nas ações da gestão 

Pela contribuição essencial no Trabalho Social que desenvolve junto as comunidades e 
pelo excelente serviço prestado lhes concedemos tal honra. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2019, p. 97-98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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