PROJETO ESCUTA - Dia das Mães 2021

Nossa Missão
Empoderar mulheres
através da educação.

Nossa Visão

Valores

●

Gerar acesso a educação para
todas as mulheres da periferia

●

Acolhimento para todas
as mulheres

●
●

Geração de renda

●
●

Respeito a sua história

Acolhimento psicossocial

Escuta ativa das suas
demandas

O que fazemos
●
●

Rodas de conversa que possibilitam a oferta de um ambiente de escuta ativa de
mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Oferta de grupo de estudo para as mulheres que desejam concluir o ensino básico
ou serem alfabetizadas.

Perﬁl das atendidas
●

●

Mulheres jovens em situação de
gravidez precoce. Mães com ﬁlhos em
situação carcerária.
Mulheres vítimas de violência
doméstica.

Onde queremos chegar
●
●

●
●

Aumentar nossa capacidade de
atendimento
Custear proﬁssionais habilitados
para os atendimentos
personalizados
Oferta de oﬁcina de artesanato
Sala de grupo de estudo para
adultos

DIA DAS MÃES
Campanha "Cartas para uma mãe"
Neste dia das mães queremos estimular a troca de afeto e encorajamento para
centenas de mães que em especial neste momento de pandemia se viram
sobrecarregadas com a demanda domiciliar, educativa e ﬁnanceira de sua família.
Receber de presente uma carta de incentivo traz uma sensação de não estarmos
sozinhas.
Trocar cartas com alguém traz muitos benefícios, além da humanização das relações.
Por isto te convidamos para enviar uma carta para nosso e-mail
cartasdeesperancabr@gmail.com

DIA DAS MÃES
Campanha "Cartas para uma mãe"

●

Enviar a carta até o dia 5 de maio por e-mail
para cartasdeesperancabr@gmail.com

●

Se for possível, contribuir com a impressão da
mesma com uma colaboração de R$10,00

●

A ser enviada por pix
contatohaesperanca@gmail.com

●

Na carta pode conter: poesia, desenho,
pintura, uma narrativa, palavras de incentivo,
testemunho, tudo o que servir de incentivo,
afeto e encorajamento para as mães da
periferia

Obrigado!
Tem perguntas?
contatohaesperanca@gmail.com
haesperanca.org
(21) 99636 7603

@haesperancabr

