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INSTITUIÇÃO

Associação Frei
Fabiano de
Cristo

CAMPANHA

Presta assistência aos mais carenciados, especialmente aos sem-abrigo, às
grávidas e crianças recém nascidas.
Dá apoio alimentar, fornecimento de vestuário, produtos para higiene e
outros, às famílias carenciadas; providenciam a confeção e distribuição de
alimentos aos sem abrigo; proporcionam apoio geral a mulheres grávidas,
nomeadamente através de fornecimento de enxoval aos recém nascidos;
apoiam bebés e crianças até aos 2 anos, com a entrega de leite, fraldas e
produtos de higiene; promovem o apoio médico e fornecimento de
medicamentos às famílias assistidas.
Fonte: http://www.freifabiano.org

 BANCO DE ALIMENTOS Não perecíveis
- enlatados, arroz, massa, azeite, óleo, açúcar, sal,
farinha, cereais e leite
- leites de bebé, papas …
 PRODUTOS DE HIGIENE
- sabonetes, champô, gel duche, cremes, escovas de
dentes e pasta de dentes.
- produtos de limpeza (detergentes)…
- fraldas, toalhitas, biberons, …
 ROUPAS
- Roupa de cama (lençóis e cobertores)
- Toalhas turcas
- Roupa de criança e agasalhos
 BENS ALIMENTARES ENLATADOS

Associação
Princesa Leonor
- Aceita e Sorri

Missão: ajudar as crianças e jovens e as suas famílias a superar da melhor
forma os diversos problemas que se colocam a partir do momento em que
é diagnosticado o cancro.
Atua no sentido de proporcionar as condições necessárias para que as
crianças com cancro tenham as mesmas oportunidades de conquistar a
saúde física e psicológica, e crescerem tornando-se adultos em pleno.
Atuamos de modo a proporcionar as condições necessárias às crianças
com cancro, para que possam ter as mesmas oportunidades de atingir a
saúde física e psicológica, e crescerem.
Neste momento, têm em curso a “missão côderosa” em Cabo Verde
https://vimeo.com/302138792
Fonte: https://www.princesaleonor.pt

Ensinar com Amor

.

Elevar o Civismo

.

Elevar a Cultura

.

- Leite EM PÓ
- Grão, Milho, Feijão, Atum, Salsicha)
 BRINQUEDOS
- de pequeno médio porte para 160 Crianças
 LIVROS e GADGETS ELETRÓNICOS
- livros infantis, romances, ficção científica, cozinha,
cultura geral, ciências
- livros técnicos (Sociologia, Direito, Psicologia,
Economia, Antropologia, Gestão, etc.)
- consolas e respetivos jogos e acessórios (comandos,
cabos de ligação …)

Para fazer crescer para um Mundo Melhor
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INSTITUIÇÃO

Associação
Auxílio e
Amizade

CAMPANHA

Desenvolve apoios a vários níveis a pessoas que apresentam carências e
dificuldades sociais e com elas procuramos atingir o potencial de melhoria
da sua dignidade como pessoa.
- Atendimento social às famílias
- Acompanhamento social às famílias
- Visitas a idosos e dependentes (ao domicílio)
- Distribuição de géneros alimentares, de higiene e limpeza às famílias
assistidas
- Distribuição de géneros não alimentares (vestuário, calçado, roupa de
cama, artigos para o lar, artigos de bebé, eletrodomésticos e mobiliário,
brinquedos, livros escolares e outros acessórios) às famílias
Fonte: http://auxilioeamizade.pt

 ROUPAS
- Roupa de criança e agasalhos (dos 2 aos 4 anos)

 ROUPA DE HOMEM

Comunidade
Vida e Paz

Acolhe e ajuda pessoas em condição de sem-abrigo, ou em
situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua
dignidade a reconstruir o seu projeto de vida, através de uma
acção integrada de prevenção, reabilitação e reinserção

 MEIAS NOVAS
 ATOALHADOS E COBERTORES/MANTAS

Fonte: http://www.cvidaepaz.pt/site/quem-somos/missaovisao-e-valores/

SIM
Solidariedade
Internacional a
Moçambique
"ajude-nos a
distribuir sorrisos
na ilha de
Bazaruto"

ONGD que tem como objetivo a realização de projetos multidisciplinares de
apoio ao desenvolvimento de Moçambique e das suas comunidades, em
especial na província de Inhambane, nomeadamente na Zona Norte da
Ilha do Bazaruto e na vila do Inhassoro, nas áreas da Educação, Saúde e
Ambiente.

 BRINQUEDOS E JOGOS
 ROUPA
 MATERIAL DE CAMPISMO

Fonte: https://www.ongsim.org/pt

Ensinar com Amor

.

Elevar o Civismo

 MATERIAL ESCOLAR
- cadernos, dossiês, resmas de folhas de papel pautado
/quadriculado/música/lisas, cartolinas, papel de
desenho, canetas, lápis, borrachas, canetas de feltro,
marcadores, compassos, réguas, esquadros,
transferidores, mochilas e estojos

.

Elevar a Cultura

.

Para fazer crescer para um Mundo Melhor
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INSTITUIÇÃO

ACRAS

CAMPANHA

A ACRAS é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que
procura contribuir para o melhoramento global das condições de
vida das pessoas residentes em Lisboa, social e economicamente
vulneráveis, em situação de privação, exclusão e risco.
Ao longo de mais de 50 anos desenvolveu-se um trabalho de ajuda
aos mais carenciados, com dois lares para idosos, um em Almeirim e
outro em Bicesse, e com o CAS (Centro de Apoio Social) em Marvila
(Bairro do Condado).
Em Marvila, no CAS desenvolvem-se, entre outros, serviço de apoio
domiciliário, lavandaria/rouparia, centro de atendimento a
toxicodependentes, refeitório social, apoio jurídico, assistência clínica,
apoio psicossocial, balneário, ATL.
http://www.acras.pt

Missionárias da
Caridade
(Madre Teresa de
Calcutá)

Os campos de missão das Missionárias da Caridade são sempre as
zonas mais pobres e mais necessitadas. Procuram cuidar dos
abandonados e daqueles que não têm ninguém. Nesta casa situada
no Bairro do Condado, em Marvila/Chelas, cumprem o grande desejo
da fundadora: viver a caridade no dia a dia, de modo a assistir e
auxiliar os mais desfavorecidos e os mais pobres.
Cuidam de idosos que foram abandonados e visitam as famílias do
bairro que necessitam de apoio.

 BANCO DE ALIMENTOS
- alimentos não perecíveis: enlatados, arroz, massa,
azeite, óleo, açúcar, sal, farinha, cereais, leite
- leites de bebé, papas, cereais
 PRODUTOS HIGIENE
- sabonetes, champô, cremes, escovas de dentes,
pasta de dentes, perfumes…
- produtos de limpeza (detergentes para o chão,
máquinas loiça e roupa…)
- fraldas (Criança e Adultos), toalhitas, cremes, …

Morada: Av. João Paulo II, Lt. 538, 1.° e 2.° , 1950-157 LISBOA. Telefone:
218591398
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Para fazer crescer para um Mundo Melhor

