愛心募捐物資活動
Campanha de Recolha de Artigos Necessários
行政公職局公務人員關係廳公職福利
處計劃為本澳非牟利機構“主教山兒童中
心”進行物資募捐活動。上述院舍的服務
對象為經社會工作局殘疾評估系統被評定
爲自閉症、多動症或肢體殘障等弱能兒童
及青少年。中心主要為他們提供照顧及訓
練服務，協助他們發展潛能、提升能力、
提高其生活質素。
現誠意向各會員及公務人員作出呼籲，
募捐右表之物資予院友。為此，煩請各善
長 於 2021 年 7 月 8 日 至 8 月 5 日 將 捐 贈 之
物 資 送 往 位 於 水 坑 尾 街 78 號 中 建 商 業 大
廈 9 樓本局公職福利處或氹仔哥英布拉街
225 號 2 樓 (離 島 政 府 綜 合 服 務 中 心 樓 下 )
公務人員活動中心。為善最樂，請多多支
持，並謹代表受惠者向各善長致謝!

募捐物資
Artigos para Doação
 全新枕頭
Almofadas novas

 全新冷氣被(3 尺半床)
Cobertores de verão novos (tamanho
da cama: 180 cm x 80 cm)

 全新的男女長袖衫褲(15-17 歲)
Camisas de manga comprida e calças
compridas novas para homem e
mulher (15 a 17 anos)

 清潔消毒劑
Produtos desinfetantes de limpeza
 洗髮水 Champôs

 沐浴露 Géis de banho
 麵食 Massas alimentícias

A Divisão de Apoio Social à Função Pública do Departamento das Relações entre os Trabalhadores
dos Serviços Públicos do SAFP vai promover uma Campanha de Recolha de Artigos Necessários para o
“Lar de Nossa Senhora da Penha”. O referido lar, sem fins lucrativos de Macau, destina-se às pessoas
avaliadas pelo Regime de Avaliação da Deficiência do Instituto de Acção Social como crianças e
adolescentes portadores de deficiência, tais como o autismo, transtorno de défice de atenção e
hiperatividade (TDAH) ou deficiências físicas. Este lar fornece principalmente aos referidos residentes
serviços de cuidados e treino, ajuda-os a desenvolver o seu potencial, reforça as suas habilidades e
melhora a sua qualidade de vida.
Temos a honra de convidar os beneficiários e os trabalhadores dos serviços públicos, a participarem
na doação dos artigos constantes na tabela do lado direito para serem distribuídos aos residentes. Os
doadores podem fazer a entrega dos artigos referidos junto da DASFP do SAFP, Rua do Campo, n.º 78,
Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, ou do Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços
Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2.º andar, Taipa (por baixo do Centro de Serviços da RAEM das Ilhas)
no período de 08/07 a 05/08/2021. Ajudar os outros é sempre gratificante, por isso, o nosso apelo à
participação de todos nesta campanha, agradecendo, sincera e antecipadamente, em nome dos
mais necessitados, toda a vossa colaboração.
主辦單位 Organização:

:

查詢電話 Tel.: 28355200 / 28355201 (澳門中建商業大廈 Edf. Com. Chong Kin, Macau)；
85999500 (氹仔公務人員活動中心 Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Taipa)
網址 Website: www.safp.gov.mo
電郵 E-mail: dasfp@safp.gov.mo
傳閱文件編號 Circular n.º 107/DRTSP-DASFP/2021
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