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Não há famílias perfeitas, mas o mundo com famílias é a melhor herança que podemos deixar.
A família deve ser um verdadeiro espaço de acolhimento, de liberdade e de humanidade.
É em família que aprendemos a receber e a agradecer, aprendemos que cada um precisa dos
outros para seguir em frente. É na família que aprendemos a experimentar os conflitos e o
perdão. Ler mais...

Palavras de um Amigo

Chamo-me Graça Bessa,  tenho 68 anos e sou voluntária na Ajuda de Berço  há 6 anos. O meu
"trabalho" não é junto das crianças mas é para as crianças. Depois de outros trabalhos de
secretaria, desde há cerca de um ano telefono para os queridos sócios da Ajuda de Berço 
lembrando-os da importância/necessidade de manterem as quotas em dia contribuindo, assim,
para o bom funcionamento desta "Casa". Ler mais..

Noticias da Ajuda de Berço

A exigência do cuidar em acolhimento residencial.
Para a equipa da Ajuda de Berço, que diariamente procura dar resposta às necessidades de cada
criança aqui acolhida, é fundamental destacar-se que toda a intervenção tem como foco a própria
criança! Ler mais...

Bons momentos!

No passado dia 7 de Dezembro tivemos a honra de receber na nossa casa de Monsanto o Sr.
Presidente da República, que a propósito de um evento promovido pela Swatch nos fez esta
visita e veio conhecer as nossas crianças e o nosso trabalho pessoalmente.

O evento da Swatch foi mais um momento memorável na nossa história, em que esta empresa tão
amiga da Ajuda de Berço, representada em Portugal pelas mãos da família Kolinski, quis mais uma
vez associar-se a nós lançando o SWATCH DOCINHO, que vem apoiar na sustentabilidade do
nosso trabalho diário.
Um dia emocionante passado entre amigos na nossa casa de Monsanto!

Testemunhos

“Para mim trabalhar na Ajuda de Berço é um prazer, é uma vida! Trabalho aqui há 15 anos e gosto
muito (…) uns são tímidos e não falam, outros gritam e enlouquecem-nos, mas quando partem são
amores que não se esquecem” Rosa Brás – Funcionária

“… GRATIDÃO, é o que sinto por esta instituição, e não menosprezando rigorosamente ninguém de
toda a equipa, o meu grande bem-haja às auxiliares, pois é com elas que trabalho, é com elas que
aprendo, e é toda uma equipa que me faz sentir parte da Ajuda de berço. Bem-haja meu Deus por
se terem atravessado no meu caminho!” Ana Margarida Ramos – Voluntária

Junte-se a esta causa!

Está a decorrer até ao final de Maio o período de entrega da sua declaração de IRS. Lembre-se que
ao marcar um X no quadro 11 do Modelo 3, na opção 1101 do seu IRS, está a doar 0,5% dos seus
impostos de forma completamente gratuita, para a Ajuda de Berço construir uma casa que vai
marcar uma nova etapa na vida de muitas criança que precisam de cuidados especiais. Basta para
isso indicar o NIPC 504 296 442, sem pagar mais ou receber menos por isso.

Para mais informações entre em contacto connosco através do email
ajudadeberco@ajudadeberco.pt.

Saiba mais na página de facebook Ajuda de Berço ou em www.ajudadeberco.pt
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