Relatório Anual de Atividades - Ano 2017
DADOS INSTITUCIONAIS

AEDREHC

ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E PROFISSIONALIZACAO DA DIVISAO DE
REABILITACAO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE SÃO PAULO.

HISTORICO:

Fundada há 25 anos, A AEDREHC trabalha projetos em parceria com o Hospital das Clinicas e
com a Divisão de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo fomenta a inclusão da Pessoa com Deficiência através de dois pilares.

✔ Capacitação Profissional e Empregabilidade.
✔ Incentivo ao Esporte Paraolímpico e a Atividade Física.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2017

Ensino
Formação de Cuidadores para a Pessoa com Deficiência Física e Visual – EAD:
Objeto: Qualificar os participantes com conhecimentos técnicos e comportamentais para zelar
pela qualidade de vida e bem-estar (saúde física, mental, cultura e lazer) de Pessoas com
Deficiência - 350 pessoas formadas em 2017
Curso Regular em EAD com inscrições abertas.
Capacitação em Tecnologia Assistiva em Saúde – Avaliação, Prescrição e Treinamento
de usuários em cadeiras de rodas e mobilidade seguindo os Conceitos da OMS
Capacitar os participantes usando metodologia fundamentada em conceitos da OMS
(Organização Mundial de Saúde), em especial o Pacote de Treinamento de Serviços de Cadeira
de Rodas – Nível Básico e Intermediário - 250 pessoas formadas em 2017
Curso regular com inscrições abertas.
Habilitação Profissional de Técnicos de Órtese e Prótese e Implantação do Centro de
Formação e Inovação em Tecnologias Assistivas
Formar profissionais com competência para interpretar a prescrição médica e executar a
confecção de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção – Curso de Formação com
duração de 2 anos vagas preenchidas termino em 12/2019
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Curso de Educação continuada em Transtornos do Espectro Autista com suporte por
teleassistência para profissionais da atenção básica
Capacitar e atualizar profissionais da área de saúde em Detecção Precoce Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA), em crianças – 3.195 pessoas formadas em 2017.
Curso de manutenção de cadeira de rodas – Nível Usuário
Capacitar o usuário de cadeiras de rodas ou familiares a realizar a manutenção básica
preventiva em cadeiras de rodas – 120 pessoas capacitadas em 2017
Curso Conceito da Moda Inclusiva
Capacitar e estimular estudantes de moda no conceito da moda inclusiva.
Curso regular – inscrições abertas – 180 pessoas capacitadas em 2017
Curso Construção de Imagem na Confecção de Moda Inclusiva
Capacitar e estimular a indústria de moda no mercado da moda inclusiva.
Curso regular – inscrições abertas – 80 pessoas capacitadas em 2017
Moda inclusiva com ênfase em varejo
Capacitar e estimular o comercio de moda no mercado da moda inclusiva.
Curso regular – inscrições abertas – 43 pessoas capacitadas em 2017
Esporte:
Novos Talentos Paraolímpicos
Oferece a Pessoa com Deficiência a ampliação, estimulação e manutenção das capacidades
funcionais através da pratica esportiva nos seguimentos de Basquete Sobre Rodas – 25 atletas
em treino regular e de alto rendimento em 2017
Remama
Oferece a sobreviventes de câncer de mamas estimulação e manutenção das capacidades
funcionais através da pratica esportiva nos seguimentos de Remo – 20 atletas em treino
regular em 2017
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