








 



01
PASSO

As operadoras apresentam o
trabalho realizado pela AACI 

e a finalidade da doação.

A doação é validada somenteA doação é validada somente
após a pessoa contactadaapós a pessoa contactada
estar ciente do aceite eestar ciente do aceite e

confirmar sua autorização!confirmar sua autorização!

02
PASSO

03
PASSO

Para segurança e a idoneidade
deste processo, as conversas
são gravadas internamente e
passam por três auditorias.

04
PASSO

Esclarecemos qualquer questão,
seja de não reconhecimento da

doação ou cancelamento da
contribuição mensal.









2

Atender as necessidadesAtender as necessidadesAtender as necessidades
emocionais e materiais de criançasemocionais e materiais de criançasemocionais e materiais de crianças
e adolescentes, contribuindo parae adolescentes, contribuindo parae adolescentes, contribuindo para
o desenvolvimento nos aspectoso desenvolvimento nos aspectoso desenvolvimento nos aspectos
social, moral, físico, cognitivo,social, moral, físico, cognitivo,social, moral, físico, cognitivo,

educacional e financeiro.educacional e financeiro.educacional e financeiro.

Promover vínculos afetivosPromover vínculos afetivosPromover vínculos afetivos   
seguros e duradouros entreseguros e duradouros entreseguros e duradouros entre

crianças/adolescentes que vivem emcrianças/adolescentes que vivem emcrianças/adolescentes que vivem em
situação de acolhimento e pessoassituação de acolhimento e pessoassituação de acolhimento e pessoas

da comunidade que se dispõem a serda comunidade que se dispõem a serda comunidade que se dispõem a ser
padrinhos e madrinhas.padrinhos e madrinhas.padrinhos e madrinhas.1



Propiciar a vivência de vinculaçãoPropiciar a vivência de vinculaçãoPropiciar a vivência de vinculação
afetiva com um grupo familiar,afetiva com um grupo familiar,afetiva com um grupo familiar,
favorecendo o sentimento defavorecendo o sentimento defavorecendo o sentimento de

“pertencimento” e estabilidades“pertencimento” e estabilidades“pertencimento” e estabilidades
afetiva e emocional.afetiva e emocional.afetiva e emocional.3

Consolidar laços afetivos queConsolidar laços afetivos queConsolidar laços afetivos que
darão suporte emocional futurodarão suporte emocional futurodarão suporte emocional futuro
a essas crianças e adolescentesa essas crianças e adolescentesa essas crianças e adolescentes

após o seu desligamento daapós o seu desligamento daapós o seu desligamento da
instituição de acolhimentoinstituição de acolhimentoinstituição de acolhimento   4



 





 





ABRIGOABRIGOABRIGO
EMERGENCIALEMERGENCIALEMERGENCIAL




