
É com muita alegria que recebemos a proposta da KPG para fazer parte da 
nossa Rede Solidária Anjos do Amanhã (RSAA)!  

Certamente, a sanga do Centro Budista fará enorme diferença no 
fortalecimento de nossas ações em prol de famílias de crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, atendidas pela 
Vara da Infância e Juventude-DF (VIJ-DF) 

Vou contar a vocês um pouco sobre a RSAA: 

Somos um programa de voluntariado institucional, criado em 2006 pelo 
Juiz da Vara da Infância e Juventude, portanto um setor vinculado ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 

https://www.tjdft.jus.br/informacoes/programas-projetos-e-acoes/anjos  

Nossa missão é articular parcerias e buscar recursos voluntários na 
sociedade civil que visam a garantia de direitos às crianças e adolescentes 
previstas no ECA (Lei 8069/90).  

Sabemos que, infelizmente, nem sempre o estado oferece condições de 
assistência adequada à população de maior vulnerabilidade e em muitas 
situações nas quais as famílias necessitam de apoio básico, principalmente 
nas áreas emergenciais de serviço social, saúde e educação, o Juiz não 
encontrava possibilidade de encaminhamentos na rede pública 
responsável por esses serviços. Por esse motivo, decidiu pela criação de 
um programa social de voluntariado específico para o público atendido na 
Vara da Infância e Juventude do DF. 

 

A Rede Solidária existe então para suprir tais falhas e omissões do estado, 
na assistência e na proteção das famílias atendidas pela Vara da Infância e 
Juventude e ao longo dos 14 anos de atuação tem contribuído para fazer a 
diferença na vida de muitas crianças e jovens.  

Todas as demandas são encaminhadas por profissionais de instituições 
que compõem o Sistema de Proteção e Garantia dos Direitos das Crianças 
e adolescentes ou diretamente pelo Juiz, por meio de Determinação 
Judicial. 

 

Como funcionamos? 



 

Trabalhamos com 2 grandes modalidades de voluntariado: 

 

DOAÇÕES E SERVIÇOS. 

 

Na modalidade DOAÇÕES, lançamos CAMPANHAS eventualmente, de 
acordo com a necessidade do momento, por exemplo: campanha de 
doação de cestas básicas, dispositivos eletrônicos, material escolar, Natal, 
dia das crianças... 

 

Divulgamos também demandas de DOAÇÕES ESPECÍFICAS, para os casos 
em que não conseguimos a prestação direta do serviço voluntário em sua 
integralidade ou quando conseguimos o recurso voluntário para o serviço, 
mas é necessário financiar o custo. Chamamos de recurso misto, por 
exemplo:  

Conseguimos uma bolsa parcial de uma escola para um curso 
profissionalizante mas precisamos de voluntários para a complementação 
do custo do recurso;  

O recurso para pagamento de consultas e exames de certas especialidades 
médicas e odontológicas quando não conseguimos voluntários para 
prestação do serviço ou quando conseguimos a prestação do serviço, mas 
precisamos de recursos para pagar o material;  

Conseguimos desconto em uma ótica, mas precisamos da doação ou do 
pagamento de uma armação de óculos;  

Recurso para pagamento de passagens para casos de processo de 
reintegração familiar (quando o parente vive distante da criança ou 
adolescente), para evento que signifique oportunidade de formação 
educacional ou profissional de jovens, e outras diversas situações que 
variam conforme o caso. 

  

Na modalidade SERVIÇOS, temos os voluntários que nos oferecem 
diretamente sua mão de obra, como psicólogos, odontólogos, clínicas 



médicas, laboratórios, arquitetos, advogados, profissionais técnicos como 
serralheiros e marceneiros.  

Temos também profissionais de áreas diversas que desejam ingressar no 
programa de Mentoria de adolescentes e assume o compromisso de 
acompanhar esse adolescente pelo período mínimo de 12 meses para 
uma orientação na direção de autonomia financeira, formação humana, 
educacional e profissional, com total apoio e acompanhamento da RSAA e 
dos profissionais técnicos das instituições solicitantes.   

 

Temos escolas que oferecem bolsas (geralmente parciais) para 
capacitação e formação profissional, empresas que oferecem serviços, 
produtos para demandas pontuais, vagas de estágio ou preferência em 
processos de seleção e contratação de funcionários. 

 

Enfim, são várias maneiras de se tornar um elo de força nessa rede de 
apoio à nossas crianças e adolescentes. 

 

A proposta de parceria da KPG e RSAA será uma oportunidade de 
disseminar as demandas para a comunidade que frequenta o Centro 
Budista e assim ampliar nossos braços e possibilidades de alcance de 
nossas ações. 

 

Como participar como voluntário? 

 

1- Entrar em contato diretamente com o servidor da RSAA pelo 
telefone de whatsapp divulgado no anúncio da demanda específica; 

2- Enviar um email para o Anjos do amanhã 
(anjosdoamanha@tjdft.jus.br) oferecendo-se como voluntário de 
serviços específicos, caso seja um profissional liberal, empresário 
que queira contribuir com serviços, vagas, bolsas ou produtos que 
comercializa; 

3- Doação de bens por meio de campanhas específicas de acordo com 
o anúncio de seus lançamentos. 



Sejam muito bem vindos à nossa Rede Solidária!  
#juntossomosmaisfortes# 
#unidospelasustentabilidadesocial# 
#darasmãosparafazeradiferença# 
#somospartedotodo#  

 

 

 

 

 

 

 

 


