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Juntamos pessoas
de toda a Europa e de
todo o mundo para
realizar projetos
que proporcionam
oportunidades
de educação,
infraestruturas,
qualidade de vida e um
novo lar às crianças
mais vulneráveis.
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TOGETHER

Convenção Europeia da 4Life
Durante a Convenção Europeia da 4Life, Together 2019, que teve lugar
em Valência (Espanha), nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, a 4Life doou
21.114 euros às Aldeias de Crianças SOS espanholas. Este montante
foi distribuído da seguinte forma:

CENTRO DE DIA DE
VALÊNCIA
•

•
•

Uma câmara de vídeo que
será utilizada em dois tipos
de atividades: com as
crianças e com as famílias.
Duas mesas e uma estante,
como parte da renovação do
Centro de Dia.
Uma máquina de lavar para
a lavagem da roupa das
famílias.

CENTRO DE DIA “RÍO
DE GUADARRAMA”, EM
MADRID.
•

ALDEIA DE SARAGOÇA
A 4Life doou 5.230 euros para
oferecer férias às crianças da
Aldeia de Saragoça. Graças a este
donativo, as crianças puderam
usufruir de umas férias de verão
na praia, em Roda de Bará
(Tarragona), onde partilharam
momentos de divertimento
e descontração com os seus
amigos, irmãos e assistentes
sociais.

•
•

Equipamentos para o
Workshop de Culinária
Profissional do Programa
para Jovens de Villalba, em
Madrid. Este Programa
de Culinária tem como
objetivo proporcionar uma
oportunidade de formação
profissional aos jovens que
abandonaram o sistema de
ensino, de modo a poderem
aceder mais facilmente ao
mercado de trabalho.
Sistema de som e isolamento
acústico no Centro de Dia “Río
de Guadarrama”, em Madrid.
Pintura de interiores no
Centro de Dia “Abantos”, em
Madrid. Este centro recebe
muitas pessoas diariamente,
por isso, é importante mantêlo em boas condições.

VIAGEM MASTER BUILDER
Maiorca 2019

A Viagem Master Builder teve lugar em Maiorca entre 18 e 21 de julho.
A Foundation 4Life realizou uma atividade a que chamou “Puzzle
Solidário” e que permitiu angariar 2.370 euros. Este montante foi
investido da seguinte forma:

CENTRO DE DIA DE
MAIORCA
O Centro de Dia de Maiorca
proporciona um apoio académico
fundamental. Muitas destas
crianças e jovens não recebem
qualquer tipo de ajuda com
os seus trabalhos de casa e
não têm qualquer apoio para a
compreensão das aulas fora do
Centro.
Enquanto forneciam este apoio,
os funcionários do Centro
verificaram que as crianças e
jovens tinham conhecimentos
informáticos extremamente
limitados em comparação com
outras crianças e jovens da
sua idade, não tendo qualquer
forma de obter este tipo de
conhecimentos.

Assim sendo, o Centro de Dia
de Maiorca decidiu investir no
ensino da informática, visto que
a utilização correta deste tipo de
ferramentas é absolutamente
crucial no mundo atual.
Este donativo foi particularmente
útil, tendo em conta que estas
crianças não têm computadores,
tablets ou outros dispositivos
de TI em casa. Como tal, o
investimento nesta área permitelhes utilizarem o tempo que
passam no Centro a aprenderem
a utilizar estes dispositivos de
forma responsável e para fins
educativos.
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PROJETO ALDEIAS DE CRIANÇAS SOS
Turim (Itália), 2020

As Aldeias de Crianças SOS
lançaram um projeto inovador
para prestar apoio residencial
a mães e crianças.

COM O APOIO DA 4LIFE
EM 2019 SEREMOS
CAPAZES DE ...

Esta iniciativa é um projeto de
apoio ao acolhimento familiar
destinado a mães solteiras
com crianças e raparigas
menores. As destinatárias
são sobretudo Nigerianas,
ou africanas, sendo em geral
mães que enfrentam grande
sofrimento.

Em 2018 foi criado e
remodelado um novo centro
para mulheres.

Até à data o projeto prestou
apoio a 35 beneficiárias no
total.
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A 4Life contribui para a
compra de camas novas,
colchões e lençóis para
concluir a decoração interior
dos quartos das crianças.

ALDEIAS DE CRIANÇAS SOS, NA
CATALUNHA
O ano de 2019 foi muito especial para a 4Life. A
sede europeia foi renovada para se adaptar às novas
tendências e dinâmicas de negócios.
Mobiliário, mesas redondas, secretárias, sofás e
armários de escritório em perfeitas condições foram
doados à comunidade da Aldeia de Crianças SOS da
Catalunha.
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AÇÕES SOLIDÁRIAS
Europa 2019

As crianças são realmente o futuro. É um privilégio para a 4life fazer
tudo o que está ao seu alcance para lhes proporcionar os melhores
alicerces possíveis através da educação, nutrição e de um lar seguro
onde reine o amor e o carinho. Desta forma, contribuiremos para que
as crianças possam construir as suas próprias vidas extraordinárias.
AÇÕES SOLIDÁRIAS DA
FOUNDATION 4LIFE
ATRAVÉS DE TELEFONEMAS PARA O
NOSSO SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

6
FORMAS DE
COLABORAR

AÇÕES SOLIDÁRIAS
LEVADAS A CABO PELOS
NOSSOS DISTRIBUIDORES

DOAÇÃO DE UMA
PERCENTAGEM DO SEU
BÓNUS MENSAL

COMPRA DE 4LIFE FORTIFY™

AO COMPRAR PODE DOAR €1, €5 OU €11

6 Casas
Através da
organização não
€ 25.270
governamental
Aldeias SOS, 6
Graças às
das suas aldeias
diferentes formas
europeias
de doação e de
beneficiaram em
colaboração com
infraestruturas,
a Foundtion 4Life, material escolar,
angariámos
pequenos
25.210 Euros
eletrodomésticos,
para ajudar as
mobília e
crianças mais
atividades
vulneráveis ao
recreativas.
longo de 2019.

19 Crianças

161 Sorrisos
Tivemos um
impacto positivo
nas vidas de
cerca de 161
crianças,
incluindo nas
suas famílias.

Durante a Master
Builder Trip 2019,
os distribuidores
participaram
numa Atividade
Solidária e graças
ao seu contributo,
19 rapazes
e raparigas
receberam
material
informático
destinado à sua
educação.

