CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE
Obra do Frei Gil – Solar da Sagrada Família
Casa de Acolhimento Residencial

A Ronsegur, Rondas e Segurança irá apoiar a Casa de Acolhimento “Obra do Frei Gil”
procedendo à angariação de bens essenciais.

Esta Casa de Acolhimento é a resposta social da Obra do Frei Gil, com período de
funcionamento todos os dias da semana, tem capacidade para acolher 30 Crianças e
Jovens, do sexo masculino, em situação de risco, neste momento com idades
compreendidas entre os 13 e os 18/21 anos, que não se inserem na categoria de
crianças sem família, mas antes de crianças e jovens com famílias problemáticas.

As crianças/jovens acolhidas apresentam muitos sinais de várias fragilidades, ao nível
do desenvolvimento físico, psicológico e social, são crianças/jovens avassaladas por
perdas múltiplas, com personalidades não estruturadas ou estruturadas sobre
modelos de relação com adultos inconsistentes, maltratantes ou abandónicos.

A angariação decorrerá até ao próximo dia 15/12/2021 e a recolha efetuada no dia
17/12/2021. Poderá entregar o seu donativo na Sala de Formação em Odivelas (Rua
João de Deus nº 7 a 7ª 2675-386 Odivelas), ou na Sede da Ronsegur (Rua do outeiro,
Edf. dos carvalhinhos nº1243 Lj. F 4525-308 Canedo, Santa Maria da Feira).
Na impossibilidade de entrega num destes locais pedimos que efetue um pedido na
sua área de colaborador com a indicação de recolha de bens e o submeta para que
possamos agilizar a mesma.

Seja solidário!

Para mais informações sobre a Casa de Acolhimento CLIQUE AQUI

Tenha um gesto que pode fazer alguém mais feliz, junte-se a nós e partilhe com estas
crianças, adolescentes e jovens alguns dos seguintes bens:

Produtos básicos
 Produtos de higiene pessoal (pastas dentífricas, escovas de dentes, shampoo,
gel de banho, giletes, corta unhas, cremes hidratantes)
 Toalhas de banho/ de rosto (cor branca)
 Chinelos de banho/ de quarto (nºs 30 a 46)
 Meias (nºs 30 a 46)
 Boxers (Tamanho M, L e XL)
 Pijamas (idades 08 aos 19 anos, tamanho M, L, XL, XXL)
 Sacos de desporto médios (educação física e atividades desportivas)
 Lençóis/ Forras (Cama Solteiro)

Bens alimentares








Enlatados
Azeite
Leite
Bolachas
Cereais (peq. almoço)
Sal
Vinagre

Equipamentos
 Material Escolar (Blocos/ cadernos A4 – pautadas e quadriculadas, borrachas
brancas, afia-lápis, réguas de 30cm, porta-lápis, lápis de cor, compassos,
marcadores, esferográficas etc.)
 Jogos lúdicos e pedagógicos (damas, xadrez, dominó, etc)
 Computador para espaço sala de estudo

Obrigada!

Para mais informações sobre a Casa de Acolhimento CLIQUE AQUI

