
Kids With A Cause is Potter Road’s community service club.  Instead of meeting in person this 
year, KWAC will be posting resources on social media and in the Friday Folder, so that kids and 
families can continue helping our community! Every month, KWAC will highlight both a service 
activity and a local charity. 
 
For January, donate travel sized toiletries to a local shelter or food pantry.  People 
experiencing homelessness or food insecurity also need hygiene products like toothpaste, 
shampoo, soap and other items.  Local organizations, such as SMOC in Framingham or A Place 
To Turn in Natick accept donations.  
 
Charity Spotlight: Rosie’s Place 
 
Located in Boston and founded in 1974, Rosie’s Place was the first women’s shelter in the U.S. 
Today, Rosie’s Place assists over 12,000 women a year through housing, education and support 
services. To learn more, go to rosiesplace.org 
 

 
 
Kids With A Cause é o clube de serviço comunitário da Potter Road. Ao invés de nos 
encontrarmos pessoalmente este ano, KWAC postará recursos nas mídias sociais e nas pastas 
das sextas-feiras, para que as crianças e as famílias possam ajudar nossa comunidade! Cada 
mês, KWAC destacará uma atividade e uma instituição de caridade local. 
 
Para janeiro, doe artigos de higiene pessoal tamanho viagem para um abrigo ou um banco de 
alimentos local. Pessoas que estão desabrigadas ou passando por insegurança alimentar 
também precisam de artigos de higiene como pasta de dente, shampoo, sabonete e outros 
ítens. Organizações locais, como o SMOC em Framingham ou A Place To Turn em Natick, 
aceitam doações. 
 
Instituição de caridade em destaque: Rosie’s Place 
 
Localizada em Boston e fundada em 1974, Rosie’s Place foi o primeiro abrigo para mulheres nos 
Estados Unidos. Hoje Rosie’s Place assiste mais de 12.000 mulheres por ano através de 
moradia, educação e serviços de apoio. Para saber mais, visite rosiesplace.org.  
 
 
 
 
 


