ENS AJUDES A ASSOLIR ELS NOSTRES REPTES?
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Necessitem cobrir totes les tasques educatives de manera eficient i adequar el local per millorar la qualitat dels serveis que oferim i oferir-ne més.

Ens ajudes?

Posem-nos a l’altura dels infants...

#mesmans

Parlant dels drets dels infants, una bona notícia és quan els drets engresquen
responsabilitats, com passa amb els grups d’infants i adolescents que en la situa-

Instal·lació d’un ascensor………………………………..…...62.000€

ció actual se senten responsables de millorar el present de la humanitat i voler

Obres per adequar l'espai i fer-lo accessible...........45.000€

orientar el futur d’una altra manera. Un exemple són els grups d’infants i ado-

Escala d’emergència.…………………………………………...44.000€
Ja tenim la instal·lació de calefacció a les plantes i a la
cuina gràcies a una col·laboració.

lescents que amb Greta Thunberg, com exponent, fan accions per a un canvi

President de la Fundació

ecològic integral que recuperi la salut del nostre planeta. Afavorim la participa-

Mans a les mans

ció d’infants i adolescents perquè siguin més protagonistes i facin evolucionar
el comportament tantes vegades viciat de la gent adulta i les estructures cadu-

Pots fer la teva aportació a través de:

ques que porten conflictes armats, formes de violència i explotació de la majoria de la població de la Terra.

www.mansalesmans.org
“La Caixa”: ES56 2100-0437-47-0200170612

Josep Hortet

VISITA’NS

DONATIU

DIFON

La Comissió internacional catòlica de la Infància ha dit que cada infant és un do per a la humanitat, un do
que s’inscriu en una història i obre possibles novetats, suscita sorpresa i meravella i ha de poder, al seu torn,

Fes-te’n soci! Ajuda’ns a portar endavant
els projectes. Dóna’ns la mà!
VISITA’NS
DONATIU

meravellar-se del món que li passem. Perquè sigui així ens cal respectar l’infant i posar-nos a la seva altura
com comenta el pedagog polonès Janusz Korczac, mort amb els infants del seu centre que no volgué abandonar en plena guerra l’any 1942. És una bona felicitació de NADAL.

C/Foc, 100 (08038 Barcelona)

93 223 79 23
“Dieu: És cansat ocupar-se

fundacio@mansalesmans.org

www.mansalesmans.org

dels infants. Teniu raó. I afegiu encara: perquè hem de

www.facebook.com/mansalesmans

posar-nos al seu nivell. Hem
de baixar, hem d’inclinar-nos,

Amb el suport de:

Altres entitats col·laboradores:

hem

de

corbar-nos,

hem

ACO

d’empetitir-nos. Però aquí us

J&M ABOGADOS Y ECONOMISTAS

equivoqueu. No és ben bé

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT

això el que més fatiga, sinó el

PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

fet que hàgim d’elevar-nos
fins a l’altura dels seus sentiments. D’elevar-nos, d’estirar-

Fundació Mans a les mans
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número: 2000

nos, de posar-nos sobre la
punta dels peus, d’oferir-nos.
Per no fer-los mal.”

UN NADAL PER COMPARTIR
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NOSTRA MIRADA
MIRADA
Des de la Fundació Mans a les mans cerquem una societat on infants i joves
tinguin l’oportunitat de créixer i desenvolupar-se, sense patir distincions
de cap mena i on l’equip humà, format per persones retribuïdes i voluntariat,
amb unió i responsabilitat compartida, sigui motor de cohesió i de
transformació social.

CUIDAR
Per tirar endavant aquestes tasques amb igualtat d'oportunitats creiem que és imprescindible
cuidar, compartir i acompanyar durant el procés de creixement. Cuidar és estimar i valorar
cada persona, escoltar-la, dialogar i escoltar-nos mutuament. Per això, també és rellevant
entendre que en algun moment de la nostra vida i de la nostra activitat professional podem
necessitar aquesta ajuda. A la Fundació busquem espais amb infants, adolescents i joves on
procurem un ambient on es pugui treballar i es trobi el sentit de l'experiència que cadascú hagi
viscut. Així com infondre respecte pels Drets Humans en el desplegament de la personalitat i
les aptituds de l'infant i el jove cuidant també el medi cultural d'orígen.

COM
COM SORGEIXEN
SORGEIXEN
L'any 1959 a Nacions Unides es presenta la 'Declaració Universal dels Drets de l'Infant'
recuperant el llegat de la Declaració de Ginebra de 1924. No obstant, no serà fins 30 anys més
tard (1989) quan aquestes declaracions passaran a ser instruments vinculants amb la
'Convenció sobre els drets de l'infant'. Aquest any se celebren 30 anys des de l'aprovació de
la Convenció. És per això, que des de diferents entitats ens hem sumat a la commemoració per
seguir defensant i garantint els drets de la infància.
Per això a Mans a les mans treballem per fer possibles accions educatives i de millora de la
situació social d’infants, adolescents i joves. Sobretot posant especial atenció en la defensa
d'igualtat d'oportunitats des de totes les dimensions: culturals, educatives, artístiques, religioses...

L'OCI
L'OCI II LA
LA CULTURA
CULTURA
Els Estats membres reconeixen el dret de l'infant al descans i a l'esplai, al joc i a les activitats
A més, han de respectar i promoure el dret de l'infant a participar plenament en la vida
cultural i artística i han d'afavorir oportunitats de participació en activitats culturals,
artístiques, recreatives i d'esplai.
Article 31. Convenció sobre els Drets de l'Infant, Nacions Unides, 1989

PRINCIPI
PRINCIPI 77
"L’infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa
elemental. Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en
condicions d’igualtat d’oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual,
el seu sentit de responsabilitat moral i social".
Declaració Universal dels Drets de l'Infant, 1959

JORNADA DRETS DE LA INFÀNCIA

COMPARTIR
També apostem per trobar moments i espais amb les famílies, l'equip educatiu i les noies
i els nois. Aquesta oportunitat d’obrir els nostres espais i el nostre temps és una bona
ocasió per a poder compartir aspectes més personals, més quotidians. Una bona manera
de relacionar-nos on ens acompanyem els uns als altres i establim unes relacions no
només professionals sinó humanes.

ACOMPANYAR
Entenem l'acompanyament no només des d'una dimensió individual o
(de tu a tu), sinó des d'un acompanyament comunitari o col·lectiu on
podem aprendre de les experiències dels uns i els altres.

E

l dissabte 30 de novembre vam celebrar el Dia Internacional pels Drets de la Infància
amb una jornada molt especial. L'acte va comptar amb una sessió de teatre fòrum i la projecció
d'un vídeo pensat i produït pel grup d'infants i joves sobre els Drets de la Infància. En acabar
vam poder compartir un pica pica amb totes les famílies de la Fundació Mans a les mans. Un
dissabte en bona companyia que de ben segur no oblidarem!

