Rede Hólon Vida
Plena para Todos

Rede Hólon Vida Plena para Todos
Formada por pessoas que acreditam na possibilidade de elevar a qualidade de vida através de ações que:
 Reduzem a desigualdade social
 Ampliam a consciência comunitária
 Estimulam o desenvolvimento da espiritualidade
 Contribuem com a sustentabilidade dos projetos sociais da Sociedade Hólon com voluntariado e recursos
ﬁnanceiros

Sua oportunidade de servir e sentir-se participante de uma história de transformação social por
expansão da amorosidade.
“Há a alegria de ser puro e a de ser justo; mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir.“
(Gabriela Mistral - A alegria de servir)

Sociedade Hólon em ação
A Sociedade Hólon é uma
associação comunitária de
pessoas que se identiﬁcam com o
paradigma holonômico, criada em
13 de março de 1999, sem ﬁns
lucrativos, de direito privado,
reconhecida de utilidade pública
municipal e estadual.
Tem 33 mil pessoas cadastradas
para assistência integral
(Pau da Lima e Parque Bela Vista
de Brotas)

Metas para 2021
 50 mil atendimentos em saúde, sociais, familiares e comunitários
 1.000 estudantes na Educação Livre - informática, inglês, português, arte, matemática, cidadania, pré-universitário,









alfabetização de adultos
Servir de campus universitário para 1.500 alunos da Bahiana, UFBA, Unime e Facs, com estágios em atenção básica à
saúde
100 famílias em acompanhamento integral (biopsicossocioespiritual)
Informatização dos centros de saúde dos CCVP's
Ampliação da rede de atenção secundária em saúde
Funcionamento do sistema de apoio diagnóstico: laboratórios de análises clínicas, diagnóstico por imagem e exames
endoscópicos
Apoio às iniciativas universitárias relativas a cursos fundamentados em espiritualidade
Ampliação do projeto Cultura da Paz
Instalação da Rede Hólon Vida Plena para Todos: comunidades irmãs

Av. ACM, 1.036, sala 132-A - Itaigara - Salvador-BA
(71) 3213 -7836 e 99987-3349
www.sociedadeholon.org
sociedadeholon@gmail.com
facebook.com/sociedadeholon
Complexo Comunitário Vida Plena (CCVP)
1: Rua Dr. Arthur Gonzales, 186 - Pau da Lima
2: Rua Cel. Jayme Rollemberg, 110 - Brotas
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