Hola,
Escric aquest correu per presentar un projecte al Concurs "AMPA solidària".
Em dic Laia Rius, soc mare de un nen de P5 i sòcia de l'AMPA (com requereixen les bases).
Des de fa 9 anys treballo com a Educadora Social al barri de Ca n'Anglada; això m'ha portat
a coordinarme i treballar conjuntament amb les entitats dedicades a garantir els drets i les
oportunitats de la infància del barri, sobretot dels nens i nenes procedents de les families
més vulnerables i amb major risc d'exclusió social.
Una de les entitats que realitza una tasca més preventiva del barri és el Centre Diari Grup
de Colònies Ca n'anglada que fa activitats de lleure extraescolar i reforç educatiu amb
gairebé 100 infants del barri d'entre 3 i 18 anys.
Tot i aquesta tasca preventiva, en el seu dia a dia amb els nens i nenes, es troben amb el
fet que moltes famílies estàn en situació de pobresa severa, motiu pel qual no poden cobrir
correctament les necessitats bàsiques dels seus fills i filles, i moltes vegades l'únic àpat que
feien al dia era el dinar gràcies a les beques de menjador escolar. Aquesta detecció és el
que va durlos a plantejarse el projecte que en concret us presento, "COMPARTIM
BERENANT", per tal de garantir l'àpat del berenar a tots/es els/les infants participants i
alhora implicar a les seves families.
L’entitat no disposa de recursos suficients per cobrir el berenar dels 88 infants participants el
curs 201516, per aquest motiu aquest projecte es converteix en un projecte solidari. On a
partir de col∙laboracions d’establiments, institucions, persones individualment... sense ànim
de lucre, els permet aconseguir aliments per donar berenar cada tarda a aquests infants i
respondre a aquesta necessitat bàsica.
Amb aquesta fórmula però, sempre depènen de les quantitats que els donen o dels diferents
aliments... I no poden aconseguir un dels objectius del projecte "oferir una dieta equilibrada i
variada als infants". Per aquest motiu, l’ideal seria obtenir un fiançament amb el que poder
programar els berenars i realitzar compres en consonància per poder dur a terme el projecte
oferint uns berenars saludables, equilibrats i variats.
Dit tot això, us adjunto el seu projecte, esperant que sigui de l'interès de tots/es.
Gràcies
Laia

