APOIA A

Associação de Assistência
à Criança Deficiente

MISSÃO

Apoiar mulheres
empreendedoras para
viabilizar a geração de
renda.

VISÃO

Transformação social por
meio do incentivo ao
empreendedorismo.

VALORES
Parceiro, Responsável,
Cuidadoso e Solidário.

Em complemento à nossa atividade principal, também contribuímos com entidades
como a AACD, que desenvolvem trabalhos sociais relevantes, nas áreas de saúde e
educação.

Associação de Assistência à Criança Deficiente

PRINCÍPIO
PROPÓSITO
Trabalhar nas frentes necessárias para que as pessoas
com deficiência possam atingir seu máximo potencial,
evoluindo além das suas limitações e contribuindo para
uma sociedade que acolhe melhor a DIVERSIDADE.

Diagnóstico, reabilitação e integração social.

Hospital
Centro de
reabilitação

Atendimento médico, enfermeiros,
terapeutas e profissionais da saúde;
exames e cirurgias; aparelhos
ortopédicos.

Oficina
ortopédica
Escolas
adaptadas

2018 : 748 mil atendimentos realizados
80% pelo SUS

Esquenta Junino 2019 - Necessidades
1)

90 Voluntários para atendimento nas Barracas
⏩ Bebidas
⏩ Cachorro Quente
⏩ Pizzas

2) Arrecadação de Prendas para as brincadeiras
3) Venda de Convites
- valores $ 10,00 inteira | $ 5,00 meia

Atuação voluntária nas barracas
⏩ Pré requisito: venda de R$ 100 em convites para a festa
⏩ Inscrições via email até dia 14 de maio para :angela_a_lothammer@whirlpool.com
Limitado a 90 inscrições e por ordem de recebimento

Preparação Prévia | Integração:
⏩ VISITA MONITORADA ao Hospital AACD dias 15 ou 22 de maio período manhã (duração aprox. 2h30)
⏩ Mecânica - 2 grupos de 45 pessoas em cada visita

Incentivo para a arrecadação de Prendas e Convites
A cada 5 prendas* arrecadadas o colaborador ganha:
⏩ 1 cupom para concorrer a sorteios internos
* sugestões de prenda: jogos educativos, brinquedos de lógica,
bonecas, carrinhos, etc. Exceto ítens de látex, pelúcia e brinquedos
com pilha

A cada convite vendido o colaborador ganha:
⏩ 1 cupom para concorrer a sorteios internos
ENTREGA DAS PRENDAS ATÉ DIA 20 DE MAIO
USP - Sala Consulado | CA - 28º andar / lado direito com Rodrigo Hardt
VENDA DE CONVITES ATÉ DIA 24 DE MAIO
USP - Sala Consulado | CA - 32º andar / lado esquerdo com Renata Brito

Incentivo para a arrecadação de Prendas e Convites
** Gatilhos para os Sorteios internos, vendas de:

META 2000 CONVITES

500 convites

1 café da manhã para 2 pessoas no Consulado by Free Soul Food

501 a 700 convites

1 Jantar para 2 pessoas no Restaurante Fio de Azeite

701 a 1000 convites

1 Purificador de água Consul Refrigerado - CPB34AF

1001 até 1600 convites 1 Geladeira Consul Frost Free Duplex 386 litros - CRM43NK ou similar
2000 convites ou mais 1 máquina de lavar Brastemp 15kg Double Whash - BWD15AB
** Cada sorteio só ocorre quando atingido o respectivo objetivos de vendas.

Prêmio especial :
Funcionário Campeão de Venda de convites: Almoço com o Presidente + Certificado Amigo da AACD

ESQUENTA JUNINO AACD & WHIRLPOOL 2018
“Foi um evento inesquecível de troca de experiências e aprendizado que
levarei para a vida toda! Poder levar um pouco de alegria para as crianças
da AACD e dividir esse momento com eles não tem preço!”
Rodrigo Hardt - Trainee - Planejamento Estratégico
“Participar desta ação foi um momento único de ver o poder de superação
do ser humano e a dedicação dos familiares e voluntários me fizeram
acreditar que qualquer limitação pode ser superada”
Relbe Z Resende - Gerente Vendas Marketplace.
“Participar … é como colocar o amor em movimento”
Lucilene M Georgeto - Analista de MKT Digital Ecohouse
"A alegria das crianças é contagiante, você vai com a certeza de que está
indo para doar-se de alguma forma, mas no final percebe que foi você
quem mais recebeu"
Rodrigo B Borges - Sr Manager Atendimento ao Consumidor

Contamos com
VOCÊ !

