JORNAL DA AMPARE
Fevereiro 2019
Nosso ano já começou com muita alegria e
cheio de novidades. A primeira delas é o
jornalzinho bimestral da AMPARE, que tem
como objetivo levar a vocês informações e
atividades desenvolvidas no bimestre.
Que em 2019 estejamos unidos para fazer
desta instituição um espaço para aprender,
produzir, pintar, dançar, exercitar o corpo,
brincar e sonhar!!!!!

RECORDAR É VIVER...

DOE E CONVIDE UM AMIGO PRA DOAR

Vamos lembrar um pouquinho de nossa história?

A manutenção de nossa instituição depende da
colaboração da sociedade. Seja um doador e
convide um amigo pra doar.

Capítulo 1
A AMPARE – Associação de Mães, Pais, Amigos
e Reabilitadores de Excepcionais, é uma organização
da sociedade civil de direito privado sem fins
lucrativos, fundada em 01.07.72, em Brasília – DF, por
um grupo de mães e pais, com o objetivo de atuar na
defesa e garantia de direitos e promoção da cidadania,
passando a oferecer atendimento diário, dirigido ao
indivíduo com deficiência intelectual e/ou múltipla e
as suas famílias, dado a ausência desses serviços no
Distrito Federal.

VOLUNTARIADO
Essa semana nossa oficina de mães e voluntárias
reiniciou seus trabalhos. Em breve teremos
muita coisa nova para aquele presentinho
especial!
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PROJETO PEDALAR
Desde 2018 o Projeto Pedalar faz parte da
semana de nossos assistidos. Quem está à frente
desse belo trabalho é o pai da assistida Luiza,
Claudio Van Damme. Ele também faz parte de
nossa diretoria. Agradecemos a parceria!!!

Fiquem de olho nas novidades!!!
Se você deseja fazer um trabalho voluntário,
venha conversar com a gente. Juntos podemos
muito mais!
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