PROJETOS APOIADOS
COMO AJUDAR A
F U N D A Ç Ã O E U F R AT E N

(RE)CONQUISTA
Promovemos a geração de renda e empreendedorismo para 28 famílias na área de confeitaria.

FUTURO JOVEM
Preparamos 40 jovens para o mundo do
trabalho, tornando seu comportamento um
diferencial na conquista do primeiro emprego.
Ganhamos uma nova Sala de Informática com
equipamentos de última geração e 8 vagas
para nossos jovens participarem do curso de
Robótica e Inteligência Artiﬁcial.

COMUNIDADE, PRESENTE!
Asseguramos o direito à aprendizagem de 200
crianças, adolescentes e o suporte às famílias
de forma on-line e presencial, em ambientes
seguros e com inf raestrutura adequada.

CRESCER APRENDENDO
Oferecemos a 50 famílias com crianças até 6
anos, informações sobre desenvolvimento
infantil, saúde e bem-estar emocional dos pais
além da doação de cartão de alimentação.

TRANSFORMANDO O FUTURO

Promovemos o autoconhecimento e a descoberta das potencialidades em 508 crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias, em
situação de vulnerabilidade social, oferecendo
a possibilidade da vivência e construção, no
presente, de um futuro saudável e sustentável.

Patrocine por 12 meses nossos
Projetos Socioeducativos, escolha
sua cota de apoio;
Seja você também um Doador
Eufraterno, acesse:
www.doe.eufraten.org.br;

Doe roupas, sapatos, acessórios,
utilidades em bom estado e
participe de nossos eventos
solidários;
Doe livros infanto-juvenis, material
escolar e brinquedos pedagógicos;

Destine seu IR e sua Nota Fiscal
Paulista, cadastre seu CPF e doe
para a Eufraten;

Compre nossos cursos de meditação
e práticas de yoga, participe online e
pratique quando e onde quiser;

Doe material de construção e/ou
ajude com a prestação de serviço
em construção civil;

Seja você também um voluntário!
Venha fazer parte da nossa família!

TODA COLABORAÇÃO É BEM-VINDA!

PARCEIROS E APOIADORES

R E S U LTA D O S

F U N DAÇÃO E U F R AT E N

98%

das famílias disseram sentir-se acolhidas na pandemia.

70%

dos jovens que se formam em
nossos cursos são contratados pela
sua postura comportamental.

98%

dos atendidos declararam que praticar
yoga e meditação os tornam mais
calmos e concentrados.

70%

98%

das famílias declararam que o comportamento dos ﬁlhos melhorou após participarem da Eufraten.

das famílias que participaram das
oﬁcinas de geração de renda já estão
empreendendo e gerando renda com
seu próprio negócio.

9,6

é a nota que nossos atendidos atribuem à
Fundação Eufraten.

100%

100% dos nossos colaboradores
proﬁssionais e voluntários declararam
que a nossa pedagogia contribui para o
seu desenvolvimento em todos os
ambientes da vida.

HÁ MAIS DE 40 ANOS
TRANSFORMANDO VIDAS
COM AUTOCONHECIMENTO.
19 3256-1966

www.eufraten.org.br
contato@eufraten.org.br

Preserve o meio ambiente.
Não jogue este impresso em
vias públicas.
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Nossas atividades realizadas em 2021

NOSSO
AGRADECIMENTO
2021 foi um ano de muita dedicação, trabalho e superação para manter nosso
ideal de educar e transformar vidas com autoconhecimento.
Nosso trabalho cresceu alcançando comunidades mais distantes, atendendo
pessoas de 28 bairros, 10 a mais do que atendemos em 2020, nos tornando
referência para mais de 318 famílias.
Esse informativo expressa o resumo do que realizamos com o apoio de nossos
colaboradores voluntários, proﬁssionais, doadores e parceiros, levando educação
de qualidade e solidariedade nas comunidades onde atuamos.
Agradecemos a conﬁança e iniciativa de todos que colaboraram para que juntos
pudéssemos avançar em tempos tão dif íceis e alcançar excelentes resultados na
promoção da saúde, do bem-estar e no desenvolvimento do potencial humano,
educando com ética mais de 500 crianças, adolescentes, jovens e famílias.

A Ç Õ E S FA M Í L I AS
E COMUNIDADE

AÇÕES
VOLUNTÁRIAS

Desde o início da pandemia realizamos a doação de:

Contamos com o apoio de 69 voluntários em diversas áreas:

3.677

3.200

307

Cestas
básicas

Kits de
hortifrutis

Chesters

Meio Ambiente

Kits Solidários

Cultivamos
uma
horta
orgânica, contribuindo com
a sustentabilidade do nosso
trabalho.

Vendemos 477 kits solidários envolvendo centenas de
pessoas em nossas ações.

Bazar do Bem

Mutirão

Convidamos a todos para continuarmos juntos em 2022.

Conseguimos 40 pontos de
arrecadação para doação às
famílias e venda em nosso Bazar
e realizamos 4 Bazares do Bem,
que promoveram a economia
solidária, a mais de 1.500 pessoas.

Construímos com nossas
próprias mãos e materiais
doados, ambientes inspirados na arquitetura grega,
para o aprendizado de
nossos atendidos.

EQUIPE FUNDAÇÃO EUFRATEN

Nota Fiscal Paulista

Doadores

São mais de 200 estabelecimentos comerciais e mais de
20 voluntários em ações diretas
no movimento de arrecadação
com a nota ﬁscal paulista.

Conseguimos mais doadores de CPF automático e
Euf raternos, que investem
na educação de nossas
crianças e jovens.

7.500

400

150

Máscaras

Kits de
higiene

Cobertores e
agasalhos

AÇÕES
E D U C AT I V A S
Atendemos a mais de 500 pessoas entre
crianças a partir de 6 anos, adolescentes,
jovens, adultos e idosos;

Mais de 700 horas de atividades online;

Realizamos 68 vídeos de atividades
educativas no YouTube com mais de 1000
visualizações;

Praticamos com todos, diariamente, yoga
e meditação, promovendo a saúde do
corpo e o equilíbrio da mente;

No presencial, oferecemos, 23 oﬁcinas no
campo do autoconhecimento, esportes,
artes,
desenvolvimento
proﬁssional,
empreendedorismo, geração de renda,
meio ambiente, yoga e meditação;

Oferecemos, através da nossa Pedagogia
Heulosóﬁca, ferramentas para todos
aprenderem a pensar com qualidade,
reﬂetir, organizar seus pensamentos e
educar suas emoções.

5 Projetos desenvolvidos;

Além dessas doações a Fundação Euf raten foi um
ponto de entrega do Programa Municipal Viva Vida
que doou mais de 1000 cestas básicas e 573 cartões
de Alimentação Nutrir.

Realizamos diversas oﬁcinas de geração de renda e
palestras às famílias na área da saúde, educação ﬁnanceira, autoconhecimento e cidadania.

NOSSO NEGÓCIO SOCIAL E S PA Ç O AU TO CO N E X Ã O
Recebemos doações diversas, como: tendas para a
realização de eventos, ovos de Páscoa, brinquedos,
para a revitalização das nossas brinquedotecas,
lanche especial em datas comemorativas, ingredientes para o preparo dos kits solidários, mobiliários,
equipamentos
e
materiais
de
construção,
manutenção e jardinagem que nos ajudaram em
nossa infraestrutura e cuidado com nossos ambientes
de aprendizagem.

O Espaço Autoconexão promove nossa sustentabilidade, oferece às pessoas e empresas:
Práticas de Yoga e Meditação online e presencial.
Palestras, cursos e workshops com foco no autoconhecimento, produtividade e qualidade de vida,
todos embasados pelo Oikon - Instituto de pesquisa e desenvolvimento humano.
Em 2021 desenvolvemos 3 cursos de meditação online, que serão lançados em 2022 para venda e apoio
ao nosso trabalho.
Comprando nossos cursos e práticas de yoga você vivencia o seu melhor e nos ajuda a educar e transformar vidas!

