O que é Projeto?
Trata-se de uma associação civil de direito privado, de caráter filantrópico,
sem fins lucrativos, de duração indeterminada.
Hoje temos os seguintes objetivos:
1. Promover assistência social;
2. Promover educação gratuita;
3. Promover segurança alimentar gratuita;
4. Promover o voluntariado;
5. Promover o desenvolvimento econômico e social;
6. Combater a pobreza;
7. Arrecadar e distribuir alimentos, roupas, brinquedos e remédios;
8. Construir alicerces nas comunidades de baixa renda em torno de
projetos sociais dirigidos a pessoas que passam por problemas sociais e
financeiros;
O Projeto Ajudar+ é isento de qualquer preconceito ou discriminação
relativa à cor, raça, credo religioso, classe social, concepção política
partidário ou filosófica.

Dentro do Projeto Ajudar Mais temos os sub projetos listados abaixo:

1-Projeto Dia Feliz




Atividades lúdicas, informativas, comemorativas e inclusivas
desenvolvidas dentro de instituições (Orfanatos/Abrigos/Creches/Lar
Terceira Idade) e comunidades carentes e de acordo com as
necessidades.
O objetivo dessas atividades é promover a assistência social,
promover educação gratuita, promover segurança alimentar e torna o
dia dessas crianças, adolescentes e idosos mais alegres e
desenvolvendo a alto estima, colocando no rosto e no coração de
cada um a esperança de um futuro melhor.

Atividades:
 Atividades lúdicas (brincadeiras, competições, danças);
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Comemorações diversas;
Dias temáticos;
Distribuição de donativos;
Alimentação saudável;
Palestras informativas;

2-Projeto Plantar



Atividades desenvolvidas dentro de instituições.
O objetivo dessa atividade é promover segurança alimentar através
de criações de hortas dentro das instituições
(Orfanatos/Abrigos/Creches/Lar Terceira Idade) com a participação e
inclusão dos internos em todo o processo de preparação do solo,
plantação das sementes, manutenção e colheita dos alimentos.

Atividades:








Preparação do solo;
Confecção dos canteiros;
Separação das sementes e mudas;
Manutenção após o plantio;
Colheita dos alimentos;
Informação sobre importância da alimentação saudável;

3-Projeto Eu Faço



Atividades desenvolvidas dentro de instituições, comunidades,
empresas e colaboradores.
O objetivo é de promover e desenvolver o voluntariado, combater a
pobreza, arrecadar e distribuir alimentos, roupas, brinquedos e
remédios através de campanhas, eventos, palestras construindo
alicerces para as classes menos favorecidas.

Atividades:
 Campanhas de arrecadação e doação;
4-Projeto Sorrir – (Futuro)



Atividades desenvolvidas com autorização, orientação medica,
psicológica e nutricional, dentro de hospitais.
O objetivo dessas atividades é promover assistência social e tornar o
período de internação destes pacientes e seus familiares menos
dolorosos colocando no rosto e no coração de cada um a esperança
de uma recuperação mais rápida e com alegria.
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Atividades:
 Atividades lúdicas (brincadeiras, personagens, contadores de historia,
cineminha, pintura de rosto, trabalhos com massinhas, desenhos);
 Atividades de conversas com os pacientes;
 Atividades de conversas com os parentes dos internados;
 Criação de bibliotecas com livros ilustrativos, com integração dos
pacientes e funcionários do hospital;
 Criação de brinquedoteca, com integração dos pacientes e funcionários
do hospital;
 Realizações de lanches coletivos de acordo com a orientação nutricional
dos pacientes;
 Proposta de algumas atividades para entretenimento e/ou
desenvolvimento.
5-Projeto Pão Nosso



As atividades desenvolvidas nas ruas e portas de hospitais;
Objetivo de promover segurança alimentar distribuindo alimentos nas
ruas, portas de hospitais as pessoas menos favorecidas.

Atividades:
 Distribuição de alimentos (pão, sopa, etc..).
6- Projeto Loja Virtual
 As atividades desenvolvidas serão através de vendas de produtos
com a logo Ajudar Mais, que serão confeccionados pelos
colaboradores ou recebidos através de doações através de parceiros;
 Objetivo será a venda dos produtos onde 40% serão utilizados para
as despesas fixas do projeto e os outros 60% serão convertidas em
doações para algum trabalho social (campanhas, eventos
beneficentes para alguma instituição ou comunidade) previamente
estabelecido e de acordo a necessidade.
Atividades:
 Vendas de produtos, rifas, eventos beneficentes com a logo do
projeto Ajudar Mais.
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