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Todos sabemos que a criança que fomos continua dentro de nós e se faz presente de muitas
formas na idade adulta.
Estudos comprovam, iniciando na gravidez, os primeiros três anos de vida são essenciais para o
desenvolvimento humano.
Quem experimenta o abandono durante a infância vai sentir, invariavelmente, um medo
incontrolável de ser deixado ao longo da vida. Ler mais...

 

Palavras de um Amigo

A Ajuda de Berço cruzou o meu caminho em 2015 através de um amigo que procurava alguém que
percebesse de comunicação e pudesse contribuir para o projeto. Sou publicitária, mas entrei pela
primeira vez na casa de Monsanto a titulo pessoal para perceber onde poderia ajudar e conhecer
um pouco mais do que o elementar que levava comigo - sabia apenas tratar-se de uma instituição
com notoriedade que acolhia crianças. Ler mais..

Noticias da Ajuda de Berço

Toda a criança nasce com o mesmo inalienável direito a um começo de vida saudável,
educação e uma infância segura e protegida. – Convenção dos Direitos da Criança.
Que bom seria que este direito estivesse assegurado! Mas como todos sabemos a realidade é bem
diferente, verificando-se a necessidade de algumas crianças serem acolhidas na Ajuda de Berço
(ou noutras instituições) por terem sido expostas a situações de perigo: maus-tratos, abuso,
negligência ou abandono.! Ler mais...

Bons momentos!

Sobre o projecto da nova casa para crianças com necessidade de cuidados de saúde especiais,
têm-se dado passos importantes nos últimos tempos: em Junho fomos apresentar ao Senhor
Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, o projecto da Casa actualizado que tem data de início de
construção prevista para o final de 2017. Viemos deste encontro muito felizes, pela renovada
confiança depositada na nossa equipa – o 1º grande apoio deste projecto foi a entrega da
Renúncia Quaresmal da Diocese de Lisboa em 2014. Motivaram-nos as palavras de D. Manuel ao
dizer que “a Ajuda de Berço faz acontecer esperança”. É nossa intenção que esta casa seja
mesmo um lugar de Esperança para todos os que nela venham a viver! Já em Julho tivemos a boa
notícia do parecer favorável da Segurança Social sobre o projecto da casa, esperamos agora para
breve a aprovação do projecto na Câmara Municipal de Lisboa. Para saber mais sobre este
projecto consulte  o nosso site.

Testemunhos

“Ser voluntária na Ajuda de Berço significa abraçar uma missão única que passa por fazer nascer
sorrisos no rosto de cada criança. Todas as semanas entro num mundo em ponto pequeno onde
brinco, dou colo, cavalitas, e os encho de beijinhos. Muitos beijinhos! Amo as nossas crianças
como se fossem minhas. Sei que não são, mas eu serei para sempre delas.” Joana Sousa –
Voluntária

“Para mim, pertencer a esta grande família que é a Ajuda de Berço é um constante desafio, é um
caminho que fazemos todos os dias, tendo bem cientes a noção de que nada somos sem
partilharmos… A partilha para mim é das coisas mais importantes na vida. Poder partilhar o que
sou com todos estes meninos e meninas e poder receber o triplo da partilha, todos os dias, a cada
instante, é o que faz com que pertencer seja tão especial. Aprendo que o tamanho, a idade, nada
têm a ver com o sentir, pelo contrário, sentir sem limitações e olhar para quem está e para quem
nos “ampara” nos momentos mais difíceis faz-nos ver a vida com um sorriso e com a esperança
que tudo tem o seu lugar e que todos eles, um dia, encontrarão o seu.” Patricia Guerreiro –
Assistente Social

Junte-se a esta causa!

A saúde em primeiro lugar - A campanha de Medicamentos lançada pelo dia Mundial da criança
tinha o objectivo de cobrir a despesas com medicamentos do ano 2017. Não conseguimos, mas
estamos quase a atingir o objectivo, chegámos aos 10.910€! Continuamos a precisar da sua ajuda
para chegar ao objectivo da campanha - 12.000€ - o que significa 25€ por mês por criança em
medicamentos. Faça o seu donativo aqui e apoie as crianças da Ajuda de Berço. Obrigado!

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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