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O Vida e Juventude tem por
MISSÃO promover a formação
integral de jovens, mulheres e
lideranças comunitárias para
uma ação social crítica e
libertadora, respeitando as
diferenças, contribuindo para
que as pessoas e grupos
assumam o seu protagonismo na
perspectiva da cidadania e dos
direitos humanos, criando e
fortalecendo instrumentos de
organização para a
transformação social.

Missão



Em 2020, a realidade da pandemia
direcionou nosso olhar para as
situações de sofrimento e
vulnerabilidades vivenciadas por
famílias da periferia; e para a
garantia das necessidades básicas de
cada ser humano, fundamental para o
exercício da cidadania.  

Nesse sentido, o Vida e Juventude
lançou, em outubro de 2020, a
“Campanha UNIR AMOR e SOLIDARIEDADE
COM VOCÊ”, visando apoiar o trabalho
executado pela Creche Casa do Caminho
Lar de seus Pais (localizada na Qd 03,
conj. 10, lt 09, Setor Norte da Cidade
Estrutural/DF), bem como, diretamente,
fortalecer as famílias das crianças
atendidas pela creche.

Contexto



O objetivo dessa iniciativa é
promover ação solidária visando
aquisição de alimentos, móveis
e eletros, produtos de limpeza,
higiene pessoal e proteção
individual para as famílias e
para a creche, nesse tempo de
pandemia.

Objetivo



às pessoas que assumiram o
compromisso de doar cestas
básicas mensais às famílias; 
às parcerias que doaram
brinquedos, roupas,
sandálias para a
confraternização de Natal
das crianças assistidas pela
creche; 
àquelas e àqueles que doaram
alimentos, móveis e recursos
financeiros para manutenção
da creche e segurança
alimentar das crianças e
suas famílias.

Assim, o Vida e Juventude
agradece:

Gratidão



O Vida e Juventude apresenta uma
breve prestação de contas do
primeiro mês dessa linda Campanha:

Resultados

Doações em dinheiro R$ 4.096,00
 (Quatro mil e noventa e seis reais)*

*Esses valores foram utilizados para as compras
de alguns brinquedos e cestas básicas.

Decidimos não divulgar os nomes das pessoas que
doaram por solicitação de alguns dos e das

contribuintes.



Carinhosamente, lembramos que a
Campanha UNIR AMOR e
SOLIDARIEDADE COM VOCÊ
continuará até junho de 2021.
 
Participem, contribuam e dialoguem
com Vida e Juventude.

Queremos vocês pertinho de nós,
ajudem a concretizar nossa missão e
a promover mais dignidade para quem
precisa.

Há-braços e abraços fraternos e
gratos!

A Campanha continua...

Vida e Juventude




