
LOCALIZAÇÃO

BENEFICIÁRIOS

OBJETIVOS

NECESSIDADES

PORQUÊ AJUDAR?

64 crianças (entre os 0 e os 12 anos) em situação de abandono por serem órfãs 
de pais vítimas de VIH/ Sida.

Fonte Boa, Distrito de Tsangano, Província de Tete, Moçambique

Garantir a continuidade das 6 casas, possibilitando a estas crianças terem
um lar,  estabelecerem relações familiares e obterem o devido acompanhamento
de forma a poderem reintegrar mais tarde as suas comunidades.

Mensalidade no valor de 417 Euros /casa. 
Com este valor garante-se:  
Bens alimentares e produtos de higiene para as 64 crianças;
Retribuição simbólica à equipa pelo seu trabalho,  incluindo “mamãs”, “tias”  e técnicos;
Despesas logísticas das casas e do carro que serve o projeto;
Planificação e desenvolvimento de atividades geradoras de rendimento. 

Ao contribuir para o “Sementes do Amanhã” está a ajudar-nos  a garantir 
que estas crianças tenham um crescimento e desenvolvimento humano dignos
e a contribuir para a progressiva autonomia destas casas-lar!

Por tudo isto, não fique de fora,

Seja “sementeiro” desta causa!
ajude-nos a garantir o futuro das casas-lar e destas crianças! 

NIB: 0036 0000 99105887921 63 (Montepio)

Para mais informações:  Rita Caetano ou Carolina Cravo / Tel.: 217541627 / email: comunicacao@fgs.org.pt
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