NA IAM, SUA DOAÇÃO SE
TRANSFORMA EM EDUCAÇÃO
PARA MAIS DE 250
CRIANÇAS E JOVENS.

RETIRAMOS SUA DOAÇÃO
(011) 4176-8600
(011) 98943-2846

Doações aceitas:

MÓVEIS • ELETRÔNICOS • ELETRODOMÉSTICOS
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS • BRINQUEDOS
ROUPAS E CALÇADOS • LINHA BRANCA • ETC.
Entenda como na IAM,
sua doação se transforma
em educação

1
Suas doações são
transportadas até IAM

3
As doações chegam ao
Bazar IAM e são vendidas

5
E centenas de crianças,
famílias e pessoas são
atendidas gratuitamente

2
Tudo é consertado e limpo por
funcionários e voluntários nas
oﬁcinas de recuperação:
brinquedos, marcenaria, linha branca,
informática, eletrodomésticos e costura

4
100% da receita é revertida para os
programas sociais da IAM, que atendem
crianças, jovens e famílias em situação
de vulnerabilidade social e econômica.

6
É assim que, juntos, podemos
transformar o mundo por
meio da educação

DOE BEM PARA FAZER O BEM
Colabore com a IAM a ajude centenas de crianças e pessoas
a mudarem suas histórias por meio da educação.

250

880

1000

800

crianças e
suas famílias

Refeições
diárias

horas anuais de
ensino formal

horas anuais de atividades
complementares

ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E MATERIAL DIDÁTICO

DICAS IMPORTANTES PARA QUEM QUER SER UM DOADOR NOTA 10!

1

Organização de armário sempre rende muitas doações!
Não esqueça de separar em sacos diferentes o que vai para
a doação e o que vai para o lixo.

2

Suas roupas valem muito, mas limpinhas fazem toda a diferença.

3

Deixe as doações em um local de fácil acesso para a retirada.
Prenda cachorros e deixe seu porteiro avisado.

4

Para doar, tem que ser maior de 18 anos ou estar acompanhado
de um responsável.

5

Devido ao nosso processo logístico e comercial, não temos como
devolver um item doado.

6

Se o item doado estiver daniﬁcado ou não estiver funcionando,
lembre-se de avisar à nossa equipe.

7

Se mudar de ideia na hora e quiser cancelar algum item ou doar
mais coisas, os mesmos devem ser anotados manualmente e
conferidos antes da sua assinatura.

8

Nem todos os itens doados têm condições de conserto em nossas
oﬁcinas, sendo assim, sugerimos entrar em contato com o Ecoponto
de sua cidade para fazer o descarte, se assim preferir.

9

Se houver um imprevisto e você não puder atender nossa equipe no
dia combinado, avise-nos com antecedência ligando: 11 4176-8600
ou Whatsapp: 11 98943-2846.

10

Pronto, você é um doador nota 10!

IAM – Instituição Assistencial Meimei
Rua Francisco Alves, 275 – Paulicéia – São Bernardo do Campo/SP
Tel: 11 4176-8600 – www.iam.org.br

