
Adote uma
família

Projeto Driblando a Fome convida:



A campanha ADOTE UMA FAMÍLIA 
pretende criar uma rede de pessoas e 
empresas do bem, para ajudar famílias 
carentes. O objetivo é adotar uma família 
ou até mais famílias doando uma cesta 
básica ou mais por mês ou o quanto for 
possível, por um período determinado, que 
pode ser de 3, 6 ou 12 meses. Com essa ação, 
as famílias em situação de vulnerabilidade, 
ganham tempo para conseguirem emprego ou 
renda sem a agonia e a incerteza de não ter o que 
comer em casa.



O Projeto DRIBLANDO A FOME tem uma 
lista inicial de 500 famílias que necessitam 
de ajuda de imediato, com nome completo, 
endereço, CPF e RG e telefone ou contato. 
Então a pessoa física ou jurídica doadora 
escolhe o número de famílias que quer ajudar 
e o período de tempo (3, 6 ou 12 meses), 
recebe a lista , e doa o valor combinado ao 
Instituto Brasil+ Social em data mensal acordada. 
Cada cesta custa R$ 69,00. O Instituto Brasil+Social 
por meio do Projeto Driblando a Fome arrecada os 
valores depositados, compra as cestas em lote para 
obter melhores preços e uniformidade na 
composição das mesmas.

Como participar?



As famílias vêm retirar as cestas 
diretamente no centro de distribuição e 
armazenamento do Instituto Brasil+Social - 
em data previamente marcada todo mês - 
ou nas sedes das entidades parceiras. Cada 
doador, poderá comparecer na data e hora 
marcados para entregar sua(s) cesta(s) 
pessoalmente à família bene�ciada e fazer 
contato pessoal com elas. 

Como as cestas
chegam às famílias?



Este contato do doador e da família foi a 
forma encontrada pelo Instituto 
Brasil +Social para tornar o projeto mais 
transparente, aproximando as partes 
envolvidas e dando a oportunidade de um 
contato mais próximo e humanizado. Dessa 
forma, os doadores podem saber exatamente 
quem são as famílias que ajudam, onde moram, 
quantos membros têm, onde trabalham e quais 
suas principais di�culdades nessa pandemia, além 
da alimentação. 

Queremos tornar mais
humana a doação



Cidadão, exerça sua cidadania ! Você, 
empresário, exerça sua responsabilidade 
social. Nós, da sociedade civil organizada, 
devemos dar resposta ao caos social 
implantado pela pandemia. Vamos nos 
MOBILIZAR! Juntos somos mais fortes.

Para aderir à campanha ADOTE UMA FAMÍLIA, 
entre em contato conosco:

contato@institutobrasilsocial.org.br
ou
(11) 3562-4175

Participe!



www.institutobrasilsocial.org.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

