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Palavras do Rafael:
Associação São Paulo Diferenciado foi fundada em 01 de agosto de 2007, tem um importante papel na
construção de moradias populares aqui na capital e no interior em Jaboticabal.
Toda a demora e dificuldade encontra-se no financiamento das obras, com projetos já aprovados, aguardando
recursos.
Primeiro empreendimento batizado São Paulo Diferenciado I localizado na Cohab II em Itaquera. O
empreendimento São Paulo Diferenciado II localizado na Avenida Waldemar Tietz com a Rua Sílvio Torres
na Cohab I - Arthur Alvim.

Informações disponíveis na web (http://habitacaoaspd.blogspot.com.br/2009/11/associacao-sao-paulo-diferenciado.html)
ASSOCIAÇÃO SÃO PAULO DIFERENCIADO
A Associação São Paulo Diferenciado – ASPD é uma entidade da sociedade civil de interesse público,
fundada no dia 01 de agosto de 2007, sem fins lucrativos, que se preocupa com a comunidade e acredita
na responsabilidade social. Contribuindo com a sociedade por meio do atendimento a pessoas de todas as
idades e níveis sociais.
Sua história é fruto de um trabalho social desenvolvido há 20 anos pelos seus sócios fundadores,
lideranças comunitárias que cansados e desgastados com a ausência do Poder Público em benefício dos
melhoramentos da Cidade de São Paulo, nas áreas de Educação, Cultura, Habitação, Esportes e Turismo
se reuniram em torno de uma São Paulo com olhar e foco de atendimento diferenciado.
E justamente no dia 01 de agosto de 2007, após sete anos sem a comemoração da lei n° 12.920, de
agosto de 2000, que dispõe sobre a criação e comemoração do Dia da Liderança Jovem, o mesmo grupo
de lideranças que fizeram o Poder Legislativo criarem a lei que estimula os trabalhos dos jovens,
colaborou com a fundação da ASPD para perpetuar, enaltecer ainda mais o trabalho comunitário feito com
seriedade e transparência.
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 Boa Tarde!
 Gostaria de agradecer o convite à ASSOCIAÇÃO SÃO PAULO
DIFERENCIADO. É sempre uma honra me reunir com vocês.
 Esta honra, esta alegria vem do fato de compartilharmos de ideias.
 A primeira é que o desenvolvimento social depende do esforço de todos.
Ou seja, Governo e sociedade devem caminhar juntos.
 Devemos aprender a trabalhar em rede e intersetorialmente.
Desenvolvendo políticas públicas fundamentadas na gestão integrada e
na intersetorialidade. Temos que superar a abordagem setorizada e a
sobreposição de ações.
 A SEDS, como gestora estadual da política pública junto aos municípios
paulistas, tem o papel de conduzir programas promotores de acesso e
defesa de direitos, além de cofinanciar, monitorar, orientar, analisar e
avaliar os resultados obtidos pelos municípios na área de assistência
social.
 Não fazemos nada sozinhos! O enfrentamento das vulnerabilidades
sociais e a garantia de acesso a serviços e direitos depende do
protagonismo das famílias e da comunidade.
 Daí a importância da Associação São Paulo Diferenciado – ASPD, ela em
parceria com lideranças da comunidade consegue reunir pessoas para,
juntos, lutarmos pela garantia de direitos.

