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W W W . T I A . O R G . B R

Expandir nossa atuação de apoio às

instituições, capacitando os voluntários e

trazendo uma estrutura capaz de ajudar com

alegria e subsidio aqueles que precisam.

Humanizar e tornar todo e qualquer

ambiente alegre, buscando a resiliência do

ser humano.

VISÃO                        MISSÃO

EXCELÊNCIA

Entendemos que excelência não é buscar o perfeccionismo, mas

é ir além, é desafiar a si mesmo, dar o SEU MELHOR. Buscando a

excelência em tudo que fazemos, desde a parte administrativa,

até nossa atuação como palhaços.

QUALIDADE

Sempre prezamos pela qualidade e não pela quantidade! Então

em nossos plantões, passamos o tempo que for necessário com

cada paciente. Muitas vezes atingimos poucas pessoas, mas com

qualidade e transformação que se tivéssemos atendido o dobro

não teria.

TRANSPARÊNCIA

Esse valor é indispensável, pois todos devem conhecer o mais

profundo do nosso trabalho, desde a parte administrativa até

nossas atuações. Estamos sempre abertos para mostrar todo o

trabalho desenvolvido, e foi pensando nisso que temos

disponível para TODOS os interessados, a prestação de contas

semestral da ASSOCIAÇÃO em nosso site. Acreditamos que ser

TRANSPARENTE é uma honra.

AMOR AO PRÓXIMO

É esse sentimento que nos motiva, é amar o próximo como a nós

mesmos, seja ele QUEM for! Nossos atendimentos abrangem

desde os bebês até os idosos, todas as classes, todos os POVOS.

Nossa gratificação é saber que AMAMOS e continuaremos

amando, até SEMPRE, Por que somos uma TERAPIA INTENSIVA

DE AMOR.

CRIATIVIDADE

Ferramenta que usamos em nossas atuações que é indispensável,

e através dela que despertamos as melhores histórias, piadas e

performances, e o melhor, somente a criatividade nos faz únicos.

Buscando sempre colocá-la em ação.

COMPROMETIMENTO

É fundamental o voluntário ter comprometimento, pois

voluntariado é coisa séria não se vai quando quer e por isso

nossos voluntários são comprometidos com os plantões, reuniões

e qualquer outro evento. Em todas as instituições que atuamos

sempre há alguém nos esperando e somos comprometidos com

quem nos espera.

 
VALORES
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No ano de 2005, Caroline, fundadora do Terapia Intensiva de Amor, em uma visita à um
hospital, se sentiu tocada ao visitar uma criança hospitalizada e fazê-la sorrir. Aquele
sentimento, logo ardeu em seu coração e no mesmo momento ela soube que Deus tinha
um propósito em sua vida, através de tudo o que havia sentido.
Logo, ela tratou de correr atrás daquele sentimento, que sem dúvida, já havia se tornado
um SONHO em seu coração… Porém, com quinze anos estava difícil conseguir
liberação para entrar nos hospitais. Até que, aos dezessete anos encontrou um grupo
que lhe aceitara, mas havia um novo desafio pela frente: Superar seu medo de palhaço
sendo um.
O desafio foi vencido e nasceu a Dra. Belllinha, que meses depois teve que sair daquele
grupo. Ela se viu sem chão e imaginou que aquele sonho, que tinha se tornado sua
razão de viver acabaria ali.
Mas, quando achamos que está tudo acabado, que não tem mais solução, Deus nos
estende a mão e nos faz voar mais alto… Surgiu então o TERAPIA INTENSIVA DE
AMOR, que hoje atende hospitais, lares, escolas e empresas, através de seus
voluntários e parceiros, que juntos acreditam no propósito do Pai, através desse grupo
que se tornou uma grande família!
E hoje o TIA atende 7 hospitais, sendo 5 hospitais em Curitiba, 1 em Piraquara e 1 em
São Jose dos  Pinhais. Também desenvolvemos trabalhos em lares de idosos e casas
de acolhimento, escolas, comunidades, empresas e campanhas diversas. Gerando uma
media de 11.000 atendimentos e media DE 8.000 impactos anuais. Prestando um
trabalho de assistência a esses pacientes da garantia de direitos com a missão de
humanizar, motivar e tornar todo e qualquer ambiente alegre, buscando a resiliência do
ser humano. Em 2018 nasceu a ESCOLA DO TIA, que vem com o intuito de desenvolver
a figura do palhaço e ampliar a visão de como desenvolver habilidades com oratória e
trabalhos sobre liderança, esse estudo também é possível através dos workshops
desenvolvidos na ong onde gera uma media de 2000 atendimentos anuais não só para
voluntários mas para o público em geral que se interesse por esse universo.
O TIA também desenvolve trabalhos diretamente com paciente em tratamento com ELA
“ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA” e paciente em tratamento de SAÚDE
MENTAL e alzaimer, onde a ONG vem se especializando nesses atendimentos através
de estudos, participação em simpósios e realização de treinamentos específicos.
Em 2018 o TIA recebeu o prêmio ASTER, premiação que é realizada pela Faculdade
ESIC no requisito trabalho social, e no mesmo ano também recebeu uma homenagem
da Assembleia Legislativa do Paraná pelos seus 10 anos, além do prêmio do Instituto
Joanir Zonta referente a campanha solidaria do CONDOR.
No mesmo ano a fundadora e presidente da ONG Caroline Alcova Silva, foi concedida
cidadania honorária em 2018 pela câmara de vereadores de Curitiba.
Em 2019 o TIA recebeu o SELO ODS do SESI, por atuar dentro de alguns dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Sendo eles Saúde e bem-
estar, Igualdade de gênero, Educação de qualidade, Redução das desigualdades, Paz,
justiça e instituições eficazes e Parcerias e meios de implementação.

Sobre o TIA
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Hospital Municipal São José dos Pinhais
15 em 15 dias Quinta -feira das 19:30h as
21:30h
 
Hospital São Lucas
1ºSabado do mês das 14h às 16h
 
Hospital Universitário Cajuru
2º Sábado do mês das 15h às 17h
4º Sábado do mês das 15h às 17h
 
Hospital Marcelino Champagnat
2º Domingo do mês das 14h às 16h
4º Domingo do mês das 14h às 16h
 
Hospital Universitário Evangélico
Makenzie
2º Domingo do mês das 14h às 16h
4º Domingo do mês das 14h às 16h
 
Hospital San Julian Piraquara
3º Sábado do mês das 14h às 16h
 
Hospital de Clinicas
3º Domingo do mês das 14h às 16h
 
 
Nas redes sociais todos os dias;
https://www.instagram.com/ongtiaterapia/
https://www.facebook.com/ONGTERAPIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde nos encontrar?

 
Nossos voluntários sempre estão
devidamente identificados com crachás
da ONG e jaleco do TIA.
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Projetos

 
 Plantão de Amor
 

É o nosso “carro chefe”  e são os atendimentos que realizamos  de forma lúdica  com a figura do doutor palhaço direto
com pacientes, familiares e  colaboradores. Onde buscamos extrair a melhor de das pessoas, transformando o ambiente ,
buscando a cura através de cada atuação , sempre prezando pela qualidade e não pela quantidade, tambem atendemos a
todos sem distinção de idade, raça, credo ou etinia.
 
 

WorkShop/treinamento
 

Tem o objetivo ,de capacitar , aprimorar e despertar potenciais nas pessoas, extraímos suas qualidades, e apresentamos
como a figura do doutor palhaço e o espirito voluntario pode mudar a vida das pessoas. Direcionado para grupos de
palhaço, atores, comunidades, empresas e para toda e qualquer pessoa que se interesse por esse universo.  Também temos
uma equipe especializada em treinamentos em voluntariado, humanização e qualidade no atendimento.
 

 

TIAtrô
 

Focado para atuações onde o doutor palhaço não se encaixa e sim outros personagens e até mesmo palhaços sem a figura
do doutor, atuamos com : simulações realísticas, teatro onde abordamos o tema proposto pela instituição, expressões
corporais, trabalhar apresentação em publico, dentre outros.
 
 

EpaTIA
 

Projeto desenvolvido para atender a necessidade  de empresas onde a figura do palhaço ajuda a trabalhar valores
importantes que no dia-a-dia acabamos deixando de lado, geralmente essas intervenções acontecem em sipat,
capacitações, palestras, e atuações in loco.
 
 

Despertando vidas
 

Direcionado para  a educação em geral e já aplicado em : faculdades, escolas, igrejas, empresas e comunidades tem o
intuito de despertar nas pessoas o desejo de ajudar o próximo, onde se potencialize o amor ao proximo, e a vivencia com o
doutor palhaço e o ambiente hospitalar.
 
 

TIA KIDS
 

Destinados a crianças, em sua maioria parentes dos voluntários atuantes do TIA, onde buscamos mostrar a

realidade do mundo de uma forma ludica e que elas tenham a vivencia do voluntário desde pequenas para que

isso possa se tornar um principio.
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Aconteceram no total 
 65 reuniões, sendo
elas:

 
Palestra - 3
Entrevista para 
entrar no tia - 3
Administrativo - 23
Voluntariado - 6
Parcerias - 24
Produção de peças - 6

Reuniões 2019
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Doações 
2019 o TIA recebeu o total de 
R$6.921,50 em DOAÇÕES
INTANGíVEIS, que são doações
em roupas, produtos e serviços.

 
Doações intangíveis realizadas pelo
TIA R$1.122,89, onde devolvemos para
a sociedade através de doações em
roupas, produtos e serviços.
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Em 2019 tivemos diversos eventos que ocorreram através de 
parcerias e fortalecimento do trabalho do TIA para atuar junto
com as instituições em conscientizações em geral e evento
comemorativos!
 
3.713 pessoas atingidas no total. Onde os voluntários se
envolveram 55 vezes para realizar os eventos.
 
Peças de teatro :
Quantidades de pessoas atingidas - 612
Voluntários nas ações - 5
Workshop:
Quantidades de pessoas atingidas - 9
Voluntários nas ações - 136
Escola TIA:
Quantidades de pessoas atingidas - 53
Voluntários nas ações - 3
SIPAT:
Quantidades de pessoas atingidas - 628
Voluntários nas ações - 7
Plantões em outros hospitais:
 Quantidades de pessoas atingidas - 168
Voluntários nas ações - 4
Datas comemorativas:
Quantidades de pessoas atingidas -767
Voluntários nas ações - 5
Confraternização:
Quantidades de pessoas atingidas - 372
Voluntários nas ações - 7
Eventos em geral: 
Quantidades de pessoas atingidas - 406
Voluntários nas ações - 7
Apresentações de palco:
Quantidades de pessoas atingidas - 572
Voluntários nas ações - 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos
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Plantões de Amor
Em 2019, o TIA recebeu novos seis voluntários e
ampliou seus atendimentos iniciando no Hospital
Municipal de São Jose dos Pinhais, sendo ele o 7º
hospital que visitamos.
 
Mensuramos o número de pessoas atingidas através
dos plantões da seguinte forma: 
 
- PACIENTES - 2.994
- COLABORADORES - 2.758
- FAMILIA - 2.704
- Eventos - 4.105
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Plantões

Comparativo do aumento de  plantões de 2018 e 2019
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Em 2019, conseguimos aumentar,
nossa renda. O TIA tem se mantido
100% com ações próprias , buscando
parcerias e doadores, sendo eles
empresas e/ou pessoas físicas, seja
você também um doador nos ajude a
manter esse trabalho!

Balanço financeiro 
Entradas da ONG
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Balanço financeiro 
Despesas
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Doando direto na Conta poupança da ONG:
Caixa Econômica: Agência: 1282 Op: 013 Conta
Corrente: 00085551-0 
CNPJ: 21.143.038/0001-93

 
Doando Através da Campanha Apoia-se;
https://apoia.se/ongtia
 
Aplicativo denário:
https://www.denario.app/pt/instituicoes/doar/33/
 
Aplicativo Paraná Solidário
 
Contratando nossos projetos através dos
contatos no final dessa página. 
 
Comprando Produtos oficiais

 

Formas de Ajudar o TIA
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Helen Alcova Aguera                                       Aline Ivachuk                          Marcenaria Caleart              
Sandra Alcova Aguera Silva                            Vanessa Suchara                   Camila Franca
Juliana Alcova Silva Cardoso                          Rene Manoel Virginio              Rosa - CFC
Nivaldo Candido da Silva                                Hospital de Clínicas                 Beth - Semeando
Luciano Cardoso                                             Gisele Postale                         Helena Fontoura
Kesiene do Amaral                                          CMEI Osni Camargo
Elisangela Almeida                                          Aline Camila
Cleuza Rocha                                                  Daiana Cordeiro
Aurora da Cunha                                             Esic Business School
Rafaela da Cunha                                           Luis Otávio
Ninon Rose                                                     Caroline Alcova
Maria Isabel Gomes da Silva                          Leandro Smaniotto
Munir Henrique                                                Maria Elizabete Dalazen
Edna Rodrigues                                               Paraguassu Fátima
Elaine Smaniotto                                              Ester Anastásio
Cristiane Kovalski                                            Gislaine Luz
Invanil Ramalho (Eletroelz)                              Joseane Horevitch
Dj Digão                                                            Isabel Sena
Restaurante Dom Antonio                                Isabel Menegão
Sage Fundation                                                 Cichon do Brasil
Thays Pinotti                                                     Monica Luvita
Ingrid Brito                                                         Ana Maria
Elo Apoio Social                                                Robiane Goes
Escola Vivian Marçal                                         Jean Cichon
Hospital San Julian                                           Patricia Weber
Supermercado Michel                                     
Brasil Crachas
Impulso GRPCOM
Ney Leprevost 
Mara Sperandio
Estúdio FOXDigital
Alan Rogério de Paula
Adelcio Soares
Mauro Souza
Marcos Moraes
Lucia Firmo

 

Apoiadores 2019
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camisa para nos ajudar a levar cada vez mais
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https://www.tia.org.br
https://www.instagram.com/ongtiaterapia/
https://www.facebook.com/ONGTERAPIA
E-mail: ongtia@hotmail.com
Telefone: 
41 99638 - 2756 Carol
41 99872 - 6289 Luis
41 99743 - 3571

Contatos
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