Aquest Nadal pots ajudar a reescriure el futur dels
nostres infants amb una estrella...
...una estrella que porta escrits els desitjos reals de
cada un d’ells.
En Mandala

té 8 anys i vol ser mecànic per
ajudar la seva família.

L’ Alami té 11 anys i vol tenir
amics quan sigui gran.

Amb una estrella els hi dónes l’oportunitat
d’un

nou futur...

Un futur per als infants i joves més vulnerables

Com pots fer-ho possible?
Regalant la targeta solidària de la Fundació Comtal als teus amics,
companys o clients per felicitar el Nadal.
Els infants i joves de la Fundació s’han volgut implicar per fer d’aquesta
targeta alguna cosa més que una felicitació. Dins de cada una hi trobaràs una
estrella amb els somnis de futur escrits pels infants i joves.

Amb 5€ per cada estrella poses el teu granet de sorra perquè tots
ells puguin rebre educació, suport i acompanyament per reescriure el
seu futur.

Tots els beneficis es destinaran íntegrament als programes educatius
i d’atenció social i laboral que la Fundació du a terme des de fa més
de 22 anys.

ReescrivimFutur
Amb 120€,

un infant pot estar acompanyat i rebre suport educatiu
durant tot l’any, quan acaba l’escola. Perquè un nen que te educació és un
nen amb oportunitats de futur.

Amb 500€,

10 joves sense formació, recursos econòmics ni suport
familiar poden formar-se i rebre la orientació necessària per trobar feina.
Perquè podem apoderar els joves perquè tinguin un futur professional.

Amb 1.000€,

5 joves que no disposen de llar poden viure al pis
d’emancipació durant un mes, tenint garantides les seves necessitats bàsiques
i rebent acompanyament en tot moment. Perquè creiem que tothom es
mereix, més enllà de la seva procedència, situació econòmica o familiar, una
segona oportunitat.

Perquè col·laborar
Implicació directa com agent de canvi social, ajudant econòmicament qui més
ho necessita i fent arribar el nostre missatge a més persones.

Les nostres estrelles són nens i joves com en Mandala
o l’Alami i GRÀCIES a TU podran brillar aquest Nadal!
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