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         Em tempo de pandemia o Larzinho temeu a diminuição das doações. Com menos de uma semana de
isolamento foi exatamente o que aconteceu, com todo o susto, ao se deparar com o desconhecido a
instituição esteve de frente com uma grande queda nos números de doações e doadores. Wilma, a
coordenadora da instituição,  em entrevista para rede globo destacou a necessidade da instituição durante
esse cenário, e após a transmissão da entrevista a emissora entrou em contato com o Larzinho para
elaboração de  uma matéria sobre a diminuição de doações. A matéria foi muito importante e transformou
todo o cenário de preocupação. Minutos após a transmissão pelo DF2, as ligações e mensagens dispararam a
chegar, foram recebidas cerca de 300 mensagens, via WhatsApp. As redes sociais também foram bastante
movimentadas. Recebemos muitas doações durante todo o cenário de pandemia até o momento da
publicação dessa matéria. 
       Alguns dos doadores não puderam deixar suas residência,  pela necessidade de permanecer em casa
durante a pandemia, e optaram pela transferência bancária ou compras on-line, as quais  direcionaram ao
endereço da instituição. A força tarefa dos nossos cuidadores foi digna de performance de super heróis, junto
a coordenadora, Wilma, fizeram todo o procedimento de recebimento, higienização e cuidados necessários
para evitar qualquer tipo de contágio. 
        Como já mencionado, as doações recebidas foram muitas, durante as primeiras semanas de isolamento,
e como o Larzinho, existem outras instituições que também sobrevivem de doações, e por isso o Larzinho fez
um grande repasse do que foi recebido em grandes quantidades. Os repasses foram feitos de acordo com a
necessidade de cada local. E é por isso que o Larzinho gostaria de agradecer a toda equipe pelo apoio, a
emissora responsável pela veiculação do nosso pedido de socorro e a todos os doadores e amigos
responsáveis por compartilharem e ajudarem nessa missão. O isolamento social continua, as nossas crianças
precisam de vocês, contamos com a sua ajuda, e outras instituições também, continue fazendo parte dessa
equipe e caso não possa ajudar com doações ajude com o compartilhamento do nosso trabalho. 
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     Mas é importante lembrar que nesse momento o Larzinho precisa cotidianamente  da sua ajuda,
mesmo com a grande quantidade de doações que a instituição recebeu e realizou é importante que as
doações não parem de chegar. Os repasses são feitos, pois além da extrema importância em
compartilhar a grande maioria das doações são perecíveis e não tem porque estocar. Lembramos que
nesse momento o Larzinho funciona em tempo integral com todas as crianças, aquelas que não foram
passar esse período com a família, presentes na instituição. Na foto a cima tem os itens que precisamos
com maior demanda.  

PÍLULAS

    Ainda sobre todas as doações de alimentos e produtos
necessários no cuidado contra o covid-19, o Larzinho
agradece a todos os doadores, equipes e grupos sociais que
estiveram junto nesse momento histórico. Além de atender
a todos da instituição, o Larzinho assistiu famílias de ex
acolhidos que precisavam de alimentos e produtos de
higiene, como máscara e álcool em gel. Atuou no auxílio de
mais 50 famílias carentes com a distribuição de cestas
básicas. Continue doando.



       As atividades internas, lúdicas e didáticas tiveram um grande destaque na instituição durante todo esse
período. O Larzinho contou  com o grande apoio da TV CULTURA, tanto na transmissão televisiva, quanto em seu
canal do YouTube. As aulas foram dividas por períodos/idades e com isso foi super prático para que nossos
cuidadores junto a psicopedagoga pudessem montar um cronograma eficaz que possa atender a todas as nossas
crianças. As atividades cresceram e foram recebidas de braços abertos por cada um de nossos acolhidos.
Precisamos agradecer a criatividade e didática da Tia Lubia, psicopedagoga, e a grande colaboração e dedicação de
nossos cuidadores. As instituições de ensino permanecem enviando suas atividades. Devemos sempre lembrar,
não são férias é tempo de aprender.
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    Muitos doadores entraram em contato pedindo que fosse disponibilizado outras formas de
doação, para que não fosse necessário o deslocamento ate a instituição. O Larzinho a algum tempo
já adotou outras medidas de doação e são elas, o débito automático, essa alternativa o doador
autoriza a programação de um determinado  valor que será debitado de sua conta todo o mês.
Transferência programada e a transferência comum, em que o doador doa quando julgar
necessario e pode alterar os valores e datas quando quiser. Segue abaixo dados das contas
bancaria da instituição, caso queira participar ou tirar duvidas de alguma das formas de doação
entre em contato via whatsApp. Os telefones estão disponiveis no final da newslwttwe. 

    Mesmo em isolamento recebemos a especial visita do coelhinho
da Páscoa. Todo ano o Larzinho recebe uma grande festa em
comemoração a Páscoa, porém esse ano por cuidados com a
saúde dos acolhidos a instituição precisou suspender a festa, mas
não poderia faltar as brincadeiras com o coelhinho e o
recebimento dos ovos de chocolate, nossas crianças merecem. 
    E não se preocupem o coelhinho tomou todos os devidos
cuidados de higienização e a bagunça e alegrias foram garantidas.              
      Além da distribuição para nossos acolhidos o coelhinho
também deixou chocolates para nossos ex-acolhidos.
Aproveitamos para agradecer a todos os doares que foram
responsáveis por esse momento.
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COLABORADORES...
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