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A Casa Lar Luz do Caminho em parceria com a rede ASA - Ação Social
Arquidiocesana - Cáritas Brasileira, recebeu doações de peças de roupas, calçados,
bolsas e acessórios novos para a oportunidade de vender e arrecadar fundos para a
instituição. Tivemos a oportunidade de realizar o Bazar em um espaço disponibilizado
no evento “Ação de Saúde e Cidadania” organizado pelo PMF - Prefeitura Municipal
de Florianópolis e Lions Clube Florianópolis, um evento totalmente gratuito realizado
no Parque Linear de Ingleses no dia 08/03/2020, com o objetivo de comemorar o “Dia
Internacional da Mulher”.
O trabalho do Bazar contou com o auxílio de 20 voluntários que colaboraram desde o
recebimento das doações, separação das peças, etiquetar e colocar preços, até o dia
do evento, cuidado e carinho na preparação e organização do espaço para o
atendimento à comunidade e a preparação da alimentação para os voluntários, com
o objetivo principal de contribuir para que a Casa Lar tivesse resultados significativos.
Tivemos um retorno muito positivo do evento, com o início previsto às 9 h da manhã
tivemos um público expressivo desde cedo. Os participantes gostaram da iniciativa,
elogiando nosso trabalho e solicitando que o Bazar retornassem mais vezes ao ano.
O evento social contou com diversas atividades culturais, a apresentação do Coral,
da Guarda Municipal, roda de chimarrão e apresentação com o CTG Aquerenciados
na Ilha. Também foram realizadas diversas atividades com a orientação de várias
instituições parceiras, para o cuidado e beleza, cortes de cabelo, além de
massagens, Reiki, orientação psicológica, auriculoterapia, conscientização sobre
temas atuais, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, assim como espaço
para crianças se divertirem, adoção de Pets e muito mais.
Agradecemos o apoio de todos os parceiro e contribuiram para a realização do Bazar
Cáritas-Casa Lar Luz do Caminho assim como nossa gratidão aos voluntários
envolvidos no Bazar. O trabalho Voluntário é característica importante do trabalho da
Casa Lar Luz do Caminho.
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apoio: 

bazar caritas em prol da casa lar luz do caminho 



Em meio a pandemia do Coronavírus, estamos todos em uma grande rede de solidariedade. Nós da Casa Lar Luz do Caminho
continuamos trabalhando incansavelmente para dar o melhor às Crianças e Adolescentes que conosco moram.  Porém quase
80% das nossas receitas vem de vendas de brechó, artesanato, livros, camisetas, canecas e de eventos. No momento todas
essas atividades estão suspensas em função do Coronavírus. Essa situação colocou à todos em isolamento social e em
dificuldades financeiras, inclusive para honrar compromissos com folha de pagamento de nossos funcionários, que representa
mais da metade dos nossos compromissos financeiros. Em função de tudo isso que estamos fazendo uma campanha
solicitando doações em dinheiro por transferência bancária. Esperamos que muitos ajudem mesmo que com pouco, sem pesar
para ninguém, pois sabemos que juntos transformarmos o POUCO EM SUFICIENTE para continuarmos acolhendo com amor
nossas Crianças e Adolescentes.

O CORONAVÍRUS NÃO PODE NOS PARAR!

A VAKINHA é um site para fazer a tradicional vaquinha (que é uma atividade
onde pessoas se juntam dando contribuição para atingir determinado objetivo
financeiro) na internet. 
A Casa Lar Luz do Caminho está com a vakinha online para a arrecadação de
fundo emergencial, a iniciativa busca contribuições para a folha de pagamento
dos funcionários.
 

Quer ajudar? 

São pessoas como você que nos fazem ter mais esperança de

dar a volta por cima!

"Você só se torna melhor que as outras pessoas quando doa um pouco de si para ajudar o próximo."


