Participa del nostre projecte
“Sense l’amistat, la vida és un desert”

Sir Francis Bacon

Què faríem sense els amics? Aquells que estan disposats a ajudar-nos a canvi del
nostre temps, de compartir els nostres somnis, les nostres aventures, les nostres
tristeses... El món no seria el mateix sense els amics!
I a Mas Albornà també en volem tenir. Creiem que és fonamental envoltar-se de bons
AMICS per a caminar plegats i compartir experiències. Busquem, doncs, persones
amb ganes de ser “allà” quan les necessitem, a qui explicar els nostres projectes,
reptes i il·lusions, companys de viatge que formin part del nostre compromís amb la
discapacitat i la malaltia mental... En definitiva, persones que vulguin estar vinculades
a la nostra entitat mitjançant un lligam d’amistat.
Un amic és aquell que s’ofereix quan el necessites...
El projecte “Amics de Mas Albornà” neix amb la finalitat de comptar amb una xarxa d’amics de
diferents àmbits que, en un moment donat, puguin i vulguin col·laborar en alguna de les
nostres iniciatives dins de les seves possibilitats.

Que aporta idees quan en té...
Ens agradaria molt rebre idees, suggeriments, comentaris, crítiques dels nostres amics... Junts
ens ajudareu a millorar!

Que s’interessa pels teus projectes...
Mitjançant l’e-mail o el correu postal, els nostres amics estan al corrent de la nostra actualitat.

Que dóna la cara per tu...
Massa sovint ens trobem amb portes tancades. Tots sabem que, de vegades, per a obrir-les,
només ens cal conèixer la persona que en té la clau per a entrar-hi...

Que t’aporta solucions gairebé sense demanar-les-hi...
Des de facilitar-nos un contacte o fer-nos coneixedors d’alguna cosa fins a cedir la imatge per
a un esdeveniment o projecte... El ventall de possibilitats depèn només de tu!

I que, simplement, hi és.
Un amic és aquell que saps que hi és, encara que faci temps que no ens veiem, saps que pots
comptar amb ell en un moment determinat.
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Volem tenir amics que ens ajudin a construir el nostre projecte d’integració. Persones
participatives, implicades i amb ganes que, en la mesura de les seves possibilitats, en
alguna moment, puguin ser-nos d’utilitat.
Per això us informarem de tota la nostra activitat amb transparència, periodicitat i
amb ganes d’escoltar les vostres propostes.
I ara, vols ser AMIC nostre?
Si vols ser-ho, sisplau, emplena aquestes dades:

Nom i cognoms
Data de naixement
Professió/Activitat
Adreça electrònica on
rebre la informació
Adreça postal on rebre la
informació*
Comentaris

* S’enviarà per correu postal en cas de no tenir e-mail
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