
29/09/17 13:52

Page 1 of 1https://fontesdesign.createsend.com/t/ViewEmail/j/721DFCEF9651…322540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1

Editorial | Direcção

A privação do amor materno na primeira infância pode ter efeitos negativos sobre a saúde e
desenvolvimento da personalidade nos indivíduos.
Após a separação estas crianças procuram outras referências de apego, mantendo relações
afectivas com outras crianças à semelhança da vinculação mãe-bebé.
Os irmãos ocupam um papel de destaque no contexto familiar, as crianças passam a maior parte
do tempo na companhia dos seus pares, irmãos, o que faz com que assumam um importante
papel de vinculação e estabilidade nas suas vidas. Ler mais...

 

Noticias da Ajuda de Berço

Irmãos para sempre
Ao longo de 19 anos de intervenção a Ajuda de Berço acompanhou 363 crianças, ao abrigo da Lei
147 /99 - promoção e protecção de crianças e jovens em perigo (agora lei 142/2015).
Das crianças acompanhadas 24% do total, ou seja 90, pertenciam a 43 fratrias de irmãos. Foi
sempre preocupação da Ajuda de Berço não separar irmãos! Por razões sócio afectivas, por razões
de ética e por todas as outras que também todos sabemos… Ler mais...

Bons momentos!

A Rubis Gas, enquanto patrocinador, resolveu incutir um carácter solidário à 79ª Volta a Portugal
em Bicicleta através da acção “Pedalar por uma Causa”. Durante os 11 dias da Volta todos os
visitantes das localidades onde o pelotão passou, puderam pedalar em 3 bicicletas, uma por cada
Instituição beneficiária! Por cada Km pedalado a RUBIS GAS doou 5 euros às instituições Acreditar,
Dançando com a Diferenças e Ajuda de Berço. Muito obrigado RUBIS GAS por nos contemplar
nesta iniciativa!

Testemunhos

“Trabalhar na Ajuda de Berço é acordar a criança que existe em nós todos os dias e fazer com que
o dia acabe cheio de sorrisos!" Ana Caixinha - Auxiliar de Educação

“Sou voluntária nesta Instituição há oito anos, nunca tinha feito voluntariado, por vezes pensei em
desistir. Os dias foram passando, eu agradeço tudo o que aprendi a mais nesta instituição. É uma
riqueza pessoal que não há palavras que possam descrever o que se vai sentindo semana a
semana. Ser voluntária é maravilhoso, passamos a ser uma pessoa diferente por tudo o que
aprendemos e recebemos." Ana Maria - Voluntaria

Junte-se a esta causa!

Sabe que pode contribuir para a despensa da Ajuda de Berço? Todos os meses temos no nosso
site a lista de necessidades com aquilo mais falta nos faz. Para entregar basta dirigir-se a uma das
nossas casas, ou enviar por Correio Solidário – serviço gratuito dos CTT. Um simples gesto ajuda
muito no nosso dia-a-dia!

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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