Com ho pots fer?

Fent-nos arribar aquesta butlleta d’inscripció
omplerta amb les teves dades.

------------------------------------------------------

Visiteu la nostra web:
www.ensolidari.cat
Envieu-nos un correu:
enllacsolidari@claretians.cat

Nàpols, 346, 2-E
08025 - Barcelona
Tel. 93 476 29 09
Núm. de registre 16.347

Apadrina
un infant amb
Enllaç Solidari
¤ 60€ trimestrals

infant amb l’aportació de:
¤ 20€ mensuals

Signatura del titular

Data

¤ 240€ anuals

Entitat............................................Codi IBAN............./................./................/.............../............./................

Per això autoritzo la domiciliació bancària a Missioners Claretians - Enllaç Solidari.

¤ 120€ semestrals

Jo................................................................................amb DNI..............................................vull apadrinar un

Adreça..........................................................................Població..............................................CP..........................

Nom i cognoms..........................................................tel..............................email................................................

Butlleta d’inscripció. Projecte apadrinaments: Rondônia (Brasil)

Per a més informació:

Apadrinaments
Des de l’any 2002, Enllaç Solidari, ONGD
vinculada als Missioners Claretians de Catalunya, treballa en el Projecte d’Apadrinaments.
El Projecte d’Apadrinaments és una ajuda directa a famílies empobrides dels Municipis de
Seringueiras i São Miguel do Guaporé, Estat de
Rondônia, Brasil.

Com es fa l’acompanyament
dels infants?
A cadascuna de les poblacions amb infants
apadrinats hi ha un Cooperant que treballa amb
els Missioners Claretians i les Comunitats locals.
El Cooperant analitza les sol·licituds i fa les
propostes a Enllaç Solidari.

L’apadrinament es destina a garantir que l’infant i la seva família puguin tenir una bona alimentació i puguin cobrir les necessitats bàsiques.

Enllaç Solidari adjudica un Padrí o Padrina a
cada infant. I el Cooperant ho fa saber a la família de l’apadrinat.

A Catalunya, Enllaç Solidari fa el contacte amb
els Padrins i Padrines, envia mensualment els
diners de l’apadrinament i rep l’informe del treball fet al Brasil.

Mensualment, en una trobada amb contingut
formatiu, s’entrega als pares o tutors de cada
apadrinat un VAL amb el qual poden fer una
compra de gèneres d’alimentació bàsica, a escollir per cada família.

Al Brasil, els Missioners Claretians, els Cooperants i les Comunitats locals, seleccionen els
nens que s’han d’apadrinar i fan l’acompanyament de les famílies.

L’apadrinament és temporal
i finalitza:

Les famílies beneficiades
es comprometen a:
- Escolaritzar l’infant i evitar l’absentisme escolar.
- Cuidar la higiene familiar a la llar.
- Cuidar l’atenció sanitària de l’infant.
- Assegurar l’alimentació bàsica per a l’infant.
- Participar en les iniciatives comunitàries per
millorar la salut, cursos de professionalització
i formació, etc.
- Participació a la trobada mensual.

- Quan l’infant compleix els 14 anys.
- Quan la situació de la família millora, i per tant
l’apadrinament no és necessari.
- Quan l’equip d’acompanyament creu oportú
donar-lo de baixa per incompliment freqüent
dels seus compromisos.
- També acaba si la família marxa dels municipi on funciona el projecte. En algun cas,
acaba per mort de l’infant.
- Quan el Padrí o Padrina així ho decideix i ho
notifica a Enllaç Solidari.

Si la relació finalitza per causes vinculades a l’apadrinat, Enllaç ho comunica als padrins i se’ls
ofereix la possibilitat de destinar-lo a un altre
infant que ho necessiti.

Què cal fer per apadrinar?
Per poder apadrinar s’ha de complimentar la
butlleta i fer-la arribar a Enllaç Solidari.
- Enllaç Solidari assigna un infant apadrinat
d’entre les sol·licituds que han arribat del Brasil. I s’informa de l’edat, situació familiar i
motius pels quals s’apadrina.
- Immediatament es comunica a la família de
l’apadrinat el nom del Padrí o Padrina. No es
donen mai adreces ni telèfons personals, per
respecte a la privacitat de cada família.
- Es demana que l’infant apadrinat o la seva
família facin una carta als padrins un parell
de cops cada any.
- Sempre que sigui possible, es demana que els
padrins contestin aquestes cartes.
- La correspondència i relació entre apadrinats
i padrins és sempre a través d’Enllaç
Solidari, i mai directa amb els padrins, perquè
els infants no vegin diferències.
- Els Padrins poden demanar informació sobre
els apadrinats a Enllaç Solidari sempre que ho
considerin convenient.
- Si un Padrí o Padrina vol fer una aportació
addicional, ho pot fer a un fons per a atencions
generals a tots els apadrinats, perquè ningú
se senti marginat. Per la mateixa raó, Enllaç
no envia regals a un infant en particular.

