
Campanha de Natal

A Campanha de Natal do Amparando foi um sucesso !
Garantimos a segurança alimentar dos nossos
assistidos.

Natal com as Famílias Natal com os Voluntários

Sorteio de Final de Ano

Realizamos a nossa tradicional festa de Natal. Que alegria constatar
que, apesar de todas as mudanças de 2021, nosso trabalho gerou
muitos frutos. O Papai Noel compareceu e fez a alegria da criançada!
Entregou presentes, abraçou as famílias e tirou muitas fotos.
Agradecemos a todos os amigos que contribuíram para que o Natal
fosse um sucesso!

O sorteio de final de ano tem como objetivo
presentear um seguidor da página, divulgar a nossa
Lojinha Virtual e interagir com os seguidores que
acompanham o nosso trabalho diariamente.
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Reunimos a equipe de voluntários da instituição para comemorarmos
mais um ano de trabalho, dedicação e muito amor.
O nosso encontro teve amigo oculto e muita alegria! Um ano que
termina trazendo um quentinho aos nossos corações! Um ano de
sucesso! Agradecemos a cada um de nossos voluntários por toda
dedicação.

Conquistamos o Selo Doar de Gestão e Transparência,
fornecido pelo Instituto Doar, que certifica organizações
de sociedade civil, que alcançaram um padrão de
qualidade em gestão.



Lojinha do Amparando

Realizamos a Oficina de Biscoitos Natalinos, ministrada pelas parceiras
Gabriela Del Prete e a NASFM. Foi um dia de muitas brincadeiras, pois as
crianças dos Projetos Amparando para Crescer e Amparando para o Futuro  
também participaram com as suas mamães.

Dia D

Amparando Famílias - Oficina de Biscoitos e Pesquisa de Satisfação

A Lojinha do Amparando foi criada para ajudar financeiramente
o Instituto com a venda de produtos. No site, você encontra
camisetas e canecas conceituais, que reproduzem os valores
da instituição. Além disso, na Lojinha você pode comprar
produtos personalizados, com o tema de sua preferência.

WWW.INSTITUTOAMPARANDO.ORG (21) 99492-4661
(21) 99071-9298 CONTATO@INSTITUTOAMPARANDO.ORG

No dia "D", oferecemos atividades diferenciadas, com o
intuito de levar amor e aconchego para as nossas crianças. 
É um dia com muitas brincadeiras e lanches deliciosos! Em
dezembro, foi a vez da "Sessão de Cinema".

@institutoamparando

Anualmente, realizamos uma pesquisa de satisfação com os nossos
assistidos, com o intuito de ouvir o que eles têm a dizer sobre o nosso
trabalho. O objetivo é aprimorarmos os nossos processos para entender e
atender as suas demandas.


