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A principal fonte de receita da IAM são as
doações de usados, vendidas no Bazar IAM
após serem recuperadas em nossas oficinas.
Com a pandemia, vimos o volume de doações
reduzir, o que traz impacto direto na nossa
arrecadação. Além disso, a situação econômica
tem afetado ainda mais nossas famílias, muitas
das quais tem contado exclusivamente com o 
 suporte material da IAM, na forma de
alimentos, materiais de higiene e limpeza, entre
outras ações sociais. A IAM, por ser
classificada como atividade essencial, continua
atuando com seu quadro de funcionários para
atender todas as crianças e famílias
cadastradas bem como outras comunidades
vulneráveis.

ContextoContexto ObjetivosObjetivos
Ampliar os braços da captação de doações
por meio da ação de Embaixadores da IAM
nos condomínios que residem
Filiar os condomínios a campanhas
pontuais e/ou permanentes de coleta de
doações
Aumentar a captação de produtos usados
Aumentar a captação de alimentos e
produtos de higiene e limpeza.
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Como funciona aComo funciona a
campanhacampanha

MATERIAL DE MATERIAL DE USO EXCLUSIVOUSO EXCLUSIVO
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Alinhe com o sindico os detalhes da campanha (Veja detalhes em "Como abordar
o síndico ou a administração do condomínio").
 Apresente-se como Embaixador da IAM, divulgue a campanha nos meios de
comunicação do condomínio e nos seus canais pessoais também, usando os
materiais disponibilizados. Converse com as pessoas! Mobilize essa corrente do
bem!
Coloque-se a disposição para tirar dúvidas da campanha e também sobre a IAM.
Peça para os vizinhos separarem as doações em sacos ou caixas e deixarem no
lugar reservado no seu condomínio. 
A IAM retira as doações na data combinada com o Vizinho Embaixador da IAM. 
Divulgue o Agradecimento de doação (recibo) aos vizinhos após a coleta e
compartilhe fotos das doações levantadas!
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Papel e deveres doPapel e deveres do
embaixadorembaixador

Ser o ponto de contato da IAM no condomínio
Estar em dia com o cadastro de Embaixador IAM, cadastro da campanha e participar do grupo de
whatsapp dos Embaixadores.
Divulgar as campanhas no condomínio fazendo uso dos materiais autorizador de comunicação.
Mobilizar os vizinhos para a campanha de doações de usados, alimentos e materiais de higiene e limpeza
Tirar dúvidas dos vizinhos sobre as campanhas e sobre a IAM.
Definir com o síndico ou com a administração um local para que as doações sejam guardadas até o dia da
coleta e um local para estacionar o caminhão da IAM no dia das retiradas.
Manter contato com a IAM para informar caso não haja doações ou se houver doações de grande porte
para que a logística de retirada seja reorganizada.
Informar sobre as boas práticas de doação aos vizinhos.
Cuidar para que a doação não extravie no condomínio.
Divulgar o Agradecimento de doação (recibo) aos vizinhos após a coleta.
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O que podeO que pode
ser doadoser doado

Como deveComo deve
ser doadoser doado

MATERIAL DE MATERIAL DE USO EXCLUSIVOUSO EXCLUSIVO
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Arroz, feijão, macarrão,
sardinha, óleo açúcar,
molho de tomate, farinha
de mandioca, leite, álcool
gel, detergente, sabonete.

Roupas, calçados,
brinquedos, livros, roupas
incluindo íntimas, roupas
de cama, de mesa e de
banho, utensílios
domésticos, móveis,
eletrodomésticos. NÃO
ACEITAMOS MATERIAIS
RECICLÁVEIS NEM
MEDICAMENTOS.

AlimentosAlimentos
e higienee higiene UsadosUsados Alimentos: Somente não perecíveis, em embalagem

não violada, dentro do prazo de validade.
Higiene e limpeza: em embalagem não violada,
dentro do prazo de validade.
Sugerimos colocar alimentos em sacolas separados
dos produtos de higiene e limpeza para evitar
contaminação.
Sugerimos colocar os objetos usados em caixas ou
sacolas separadas de alimentos e produtos de
higiene e limpeza.
Roupas: Pedimos para que sejam entregues limpas
visto que não dispomos de lavagem na IAM.
Usados: funcionando ou necessitando de reparo.
Usados de grande porte como sofás e armários:
indique nossos contatos para que seu vizinho agende
a retirada - (11)98943.2846 / (11) 4176.8600
Veja outras dicas em nosso material de Comunicação
"Dicas para ser um doador nota 10!"
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Como abordar o síndicoComo abordar o síndico
ou a administração doou a administração do
condomíniocondomínio
Sou Embaixador da IAM - Instituição Assistencial Meimei, uma ONG que há mais de 40 anos busca
transformar a história de centenas de crianças e suas famílias por meio da educação. Estamos
com uma campanha de arrecadação de doações e gostaria de filiar nosso condomínio, para que
todos os vizinhos possam participar dessa corrente do bem. Preciso de autorização e ajuda dessa
administração para:

MATERIAL DE MATERIAL DE USO EXCLUSIVOUSO EXCLUSIVO
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Divulgar no mural fisico/digital ou outros canais de comunicação do
condomínio, o material de divulgação da campanha
Definir um local seguro para armazenar as doações até a retirada que
acontece toda sexta-feira
Definir um local para a IAM parar o caminhão para retirada das
doações uma vez por semana
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2.

3.



IAM NAIAM NA

VIZINHANÇAVIZINHANÇA

Temos uma série de materiais de comunicação
para ajudar você a multiplicar as ações de bem
desenvolvidas pela IAM, mas mobilizar pessoas
nessa corrente exige bem mais que disparo de
mensagens! Use todo seu carisma, sua simpatia
e o valor da amizade para conversar com
vizinhos e amigos, contar sobre a IAM, sobre a
campanha e então você verá o poder da
multiplicação acontecer e a corrente do bem se
formar de verdade! 

Como abordarComo abordar
os vizinhosos vizinhos

MATERIAL DE MATERIAL DE USO EXCLUSIVOUSO EXCLUSIVO
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Sugestão de
texto de

Whatsapp
(enviar junto

da arte oficial)

Olá vizinho, sou Embaixador da IAM -
Instituição Assistencial Meimei, uma
ONG que há 40 anos busca
transformar a história de centenas de
crianças e suas famílias por meio da
educação. Estamos com uma
campanha no nosso condomínio e
queria te convidar para participar
dessa corrente do bem. Vamos? Vou
colocar aqui abaixo os dados da
campanha. Se tiver dúvidas, é só
entrar em contato comigo! 
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Local coberto e protegido de sol e do clima.
Preferivelmente com chaves ou à vista de algum porteiro ou
pessoa de confiança.
Próximo da saída do condomínio.

Como a IAM passará toda sexta-feira em vários condomínios, é
importante tornarmos o processo o mais rápido e funcional
possível para evitarmos transtornos para os doadores no dia da
coleta.
Assim sendo, é importante que seja definido um local para que as
doações sejam guardadas até o dia da retirada. 

Considerações para definição do local:

Como organizarComo organizar
as doaçõesas doações

MATERIAL DE MATERIAL DE USO EXCLUSIVOUSO EXCLUSIVO
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A IAM pode fornecer caixas
retornáveis para acondicionar
doações. Avalie se há
necessidade e solicite à nossa
equipe.
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Materiais deMateriais de
divulgaçãodivulgação

Arte de
whatsapp

Cartaz A4 para
mural físico

PDF para
mural digital

Dicas para ser um
doador nota 10

Baixe os materiais no site da IAM 
na área do Voluntariado. Cique aqui

Recibo de
doação

Bazar.IAM.Meimei

@usados.do.bem
@instaiammeimei

instituição.iam.meimei

www.iam.org.br

Caixa de
doações

Você pode requisitar esse
material impresso para nossa
equipe (2 cópias por prédio)

Digital

Digital Digital Impresso entregue na data da
coleta pela equipe da frota

Você pode requisitar esse
material 

(11) 98943.284

(11) 4176.8600

https://www.iam.org.br/
https://www.iam.org.br/
https://www.iam.org.br/
https://www.iam.org.br/
https://www.facebook.com/Bazar.IAM.Meimei
https://www.instagram.com/usadosdobem/
https://www.instagram.com/instaiammeimei/
https://www.facebook.com/Instituicao.IAM.Meimei
https://www.iam.org.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511989432846
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Central deCentral de
apoio:apoio:

(11)98943.2846
(11) 4176.8600
desenvolvimentoinstitucional@iam.org.br

Dúvidas, pedidos de impressos e caixas:

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511989432846
mailto:desenvolvimentoinstitucional@iam.org.br

