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3+ Refeições Café da manhã, almoço,
janta e  frutas

Saúde

Moradia

Estudos

Roupas

Infância

Investimento

Kits de higiene, roupa
de cama, colchões 

Uniformes para a escola,
tênis, sandálias 

Tratamentos especiais,
remédios, urgências 

Material escolar, 
 translado para a escola,  

matrícula 
Esportes, brinquedos,

passeios 



Humanizando
Acolhemos 24 crianças refugiadas da Guerra do

Congo no campo de refugiados de Rwamwanja, em

Uganda. Investimos 300 reais por mês em cada uma

delas, para que tenham acesso aos direitos básicos e

à infância. Também investimos em cuidadoras e

responsáveis pelo bem-estar de cada uma delas, sob

proteção e afeto.

Nosso programa de apadrinhamento foi criado para

gerar um elo afetuoso entre apadrinhado e

padrinho/madrinha. Entendemos que o valor

financeiro é menor ante o desafio da partilha dos

corações.



3 jeitos
de
Cuidar 

As crianças serão informadas sobre

seus padrinhos e assim se

comunicarão com aqueles que,

mesmo de longe, oferecem cuidado

e afeto; com segurança, sob

orientação dos cuidadores da

Religar.

Apadrinhamento

completo: R$ 300,00.

2 por 1: R$ 150,00.

 

3 por 1: R$ 100,00.

Você investe por mês nas

despesas básicas de uma

criança e cria um vínculo

de afeto.

Você e mais uma pessoa

apadrinharão um dos

pequenos. (Você pode

indicar um parceiro/a)

Você e mais duas pessoas

apadrinharão um dos

pequenos. (Junte sua

família ou um grupo de

amigos)



Valores
Se os valores do apadrinhamento fogem do seu orçamento, mas

mesmo assim você gostaria de investir na vida das crianças, não se

preocupe. Toda contribuição é investida 100% nos projetos da

Religar pelo mundo, no cuidado com crianças. Seja parceiro/a!

falecomareligar@gmail.com



O que for melhor

Juntos pensaremos a melhor forma para você

ser colaborador conosco. Se por boleto,

débito em conta, PIX ou a forma que você

puder e quiser contribuir. 

Doação Juntos

Doações mensais nos ajudam a organizar as
demandas do dia-a-dia e você pode escolher
quando entraremos em contato com você ou o
melhpr dia para o seu débito em conta. 

Doações esporádicas nos ajudam a suprir
necessidades urgentes como algum problema
de saúde ou de segurança. Você pode nos
orientar caso deseje ser um doador esporádico,
em casos de urgência. 

Mensal

Religar Brasil

Esporádica 



Vamos
Juntos!

ongreligar.com 

@religarbrasil



@religarbrasil

Nossas 
Redes
Acesse nossas redes e conheça mais sobre a Religar. 

Atuamos desde 2009 no combate à exploração de tráfico

humano, no resgate e acolhimento de crianças em extrema

vulnerabilidade social e em regiões de conflito armado.

Seguro Processo
 

Confiável


