SOCIEDADE BENEFICENTE
ROSALIA de CASTRO

Como Trabalhamos

Quem Somos

Todos os membros da diretoria trabalham em regime de
voluntariado. Dispomos também de uma equipe de
assistentes sociais e de um grupo de senhoras amigas
do idoso que realizam visitas periódicas às pessoas
assistidas e avaliam suas necessidades, oferecendo
apoio e orientação.

A Sociedade Beneﬁcente Rosalía de Castro é
uma entidade sem ﬁns lucrativos fundada em
1981 no Colégio Miguel de Cervantes, em
São Paulo. Nosso objetivo é amparar idosos
com mais de 60 anos que não possuem os
recursos socioeconômicos necessários para
a existência digna.

Nossa Missão
Temos como Missão, criar condições que
permitam a integração do idoso à sociedade
de uma forma proveitosa, saudável e feliz,
oferecendo a eles informação, orientação,
valorização, avaliação e encaminhamento a
serviços de saúde, cultura, lazer e assistência
social.

Atendemos mais de 100 pessoas que não tem
condições de se sustentar pelas mais diversas razões:
doenças, abandono, falta de acesso aos benefícios da
assistência social ou situação ﬁnanceira precária,
mesmo após anos de trabalho.

A Sociedade Rosalía de Castro assume os gastos com
pagamento de convênios médico-hospitalares,
remédios, cestas básicas, fraldas geriátricas,
ﬁsioterapia em ambiente apropriado na sede com
proﬁssional especializado e o que mais for necessário.
Todas as terças-feiras é realizado um almoço semanal
com os assistidos e convidados, seguido de aula de
canto com uma professora que os ajuda em exercícios
respiratórios. Fazemos oﬁcinas de Memória Viva entre
outras atividades.
A Sociedade promove também um bazar permanente e
eventos beneﬁcentes durante o ano, no intuito de
angariar fundos para assistir melhor os idosos.

Apoio que Recebemos
• Ministerio de Empleo y Seguridad Social
de España
• Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España

Integrando Idoso,
Família e Sociedade
Uma de nossas bandeiras é a luta contra a
discriminação. Por isso, sempre que possível
procuramos manter o idoso no convívio de
sua família, oferecendo nosso respaldo
quando necessário. Aqueles que não
possuem lugar para morar são acomodados
em casa de repouso cuidadosamente
selecionadas.

• Xunta de Galicia
• Empresas Privadas
• Pessoas Físicas (Sócios Beneméritos)

Adote um idoso.
Ele vale muito!
www.rosacasp.org.br
rosacasp@terra.com.br
Informações e Contribuições:
Tel.:

(11) 5081-4586
Tel./Fax: (11) 5549-1600
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