
Family Day
Quer  trabalhe numa pequena, média ou grande empresa, um dia em família é a actividade 
perfeita de se conhecerem melhor. Um dia em que os funcionários podem interagir fora do 
espaço de trabalho e partilhar a experiência entre as famílias. Está comprovado que interagir 
num contexto lúdico fortalece as relações e a empatia entre os intervenientes e que melhor 
motivação do que fazê-lo por uma causa solidária.

Em Khanimambo somos uma grande família, formamos as crianças através da educação 
e do carinho, promovendo a unidade familiar como o núcleo central do seu crescimento e 
integramo-nos na sua comunidade para favorecer o desenvolvimento sustentável. Tentamos 
que as crianças vivam sempre com os pais ou, na sua falta, com um familiar. Se forem órfãos, 
nós encarregamo-nos directamente deles. Como dizemos em Moçambique “estamos juntos”!

É por isso que adoramos os dias em família. Se você também os adora, pode propô-lo na sua 
empresa. É um evento que fideliza e motiva os funcionários.

Em que consiste?
 

• O espírito do Family Day é algo especial e único dentro do ambiente empresarial, é muito 
próximo, divertido e está pensando para gerar muita interacção entre os participantes e 
as suas famílias.

• Organizamos actividades de colectivas para crianças e adultos, para serem realizadas por 
idade ou entre pais e filhos.

• O evento pode ser adaptado às necessidades da empresa, pelo que podem ser definidas 
actividades específicas e feitas à medida.

• Indoor e outdoor. Dependendo da época do ano, o evento pode ser realizado em recintos 
fechados ou ao ar livre.

Como são angariados os fundos?

Em Khanimambo contamos com o apoio de muitas empresas que nos ajudam com colaborações 
em espécie. Prestam-nos os seus serviços de forma gratuita e graças a elas podemos aceder e 
oferecer serviços que de outra forma seriam inalcançáveis.

É o caso de Natuaventura Ocio y Tiempo Libre, uma empresa com uma trajectória consolidada 
no mundo da organização de eventos e sócia da Khanimambo desde o início. Para levar a cabo o 
Family Day na sua empresa, Natuaventura preparará um orçamento de acordo com o solicitado, 
mas não cobrará honorários pelos seus serviços e apenas cobrirá as despesas. Desta forma, 
praticamente todo o dinheiro angariado será destinado a Khanimambo. A sua empresa saberá 
sempre os montantes exactos e desde Khanimambo é-lhes entregue um Certificado de Doação 
pela contribuição.
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O que você precisa?

• Apenas precisa do entusiasmo para organizar um dia tão especial com os seus colegas de 
trabalho. Ligue-nos e a Natuaventura preparará a sua proposta personalizada.

Como o/a acompanhamos?

• Desde Khanimambo prepararemos uma apresentação muito especial para que todos os 
funcionários da sua empresa se sintam participantes e conheçam bem a nossa causa.
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