Projectos Solidários 2006
Empresa
PROSEGUR

Linklaters

Motorola
Síntese Azul

Banco Santander-Totta

Lundbeck

Linklaters
Associação Sorrir

Linklaters

CIF - Club Internacional de
Foot-Ball

CIF - Club Internacional de
Foot-Ball

Eric Brodheim
SIC - Departamento de
Marketing
UNIMED
Banco Santander-Totta

CGD

Apoio concedido
equipamento para a nova residência
destinada a mães adolescentes (donativo
de 2.500 €)
aquisição de ajudas técnicas destinadas aos
idosos que vivem na instituição (donativo
de 9.061€)
pintura exterior e limpeza do parque infantil

Instituição beneficiária
Ajuda de Mãe

APAT I- Associação Promotora
de Apoio à Terceira Idade

Associação Mãos Unidas da Casa
da Alegria
com
a
verba
obtida
nas
acções Centro de Dia da Sagrada
subordinadas ao tema “Reciclar o espírito Família da Pontinha
do Natal” foram concretizados sonhos de 73
idosos.
oferta de bilhetes para o Circo de Natal. Centro de Promoção Juvenil
Dinamização
de
actividades
com
o
envolvimento de filhos de colaboradores.
lanche de Natal para idosos da instituição Centro Social Paroquial de Porto
com entrega de presentes. Cânticos de Salvo
Natal das crianças do Centro que também
receberam lembranças.
apoio à aquisição de ajudas técnicas Centro Social Paroquial de São
destinadas aos idosos (donativo de 3.071€) João das Lampas
dinamização de uma sessão de risoterapia Centro Social Paroquial Nossa
para 40 idosos. Estas sessões passaram a Senhora da Ajuda; C.S.P. São
ser realizadas periodicamente.
Vicente de Paulo; Irmãzinhas
dos Pobres; Centro de Promoção
Juvenil e Obra do Ardina
apoio à aquisição de uma cadeira de rodas Cooperativa de São Pedro
especial para uma menina de 13 anos com
uma deficiência profunda (donativo de
5.084€)
integração das crianças e jovens em CrescerSer (6 casas de todo o
actividades
desportivas.
Oferta
de pais)
bicicletas, bolas de futebol autografadas.
donativo para presentes de Natal para as
crianças e jovens. (Donativo 1.450€)
integração das crianças e jovens em Fundação Obra do Ardina
actividades
desportivas.
Oferta
de
bicicletas, bolas de futebol autografadas.
donativo para presentes de Natal para as
crianças e jovens. (Donativo 875 €)
doação de mobiliário para equipar o Lar de
Fundação Obra do Ardina
Jovens.
pintura de 11 quartos, 2 halls, 1 sala de Lar Maria Droste
estar e 1 casa de banho. Oferta de
presentes às crianças.
administração das vacinas oferecidas pela Várias instituições
CGD e pelo Banco Santander
oferta de 100 vacinas contra a gripe.
Várias instituições de idosos e
pessoas com necessidades
especiais
oferta de 2500 vacinas contra a gripe.
Várias instituições de idosos e
pessoas com necessidades
especiais

