Exmos Senhores,
A Associação para Crianças e Jovens com Necessidades Especiais "Jeden
Świat (Um Mundo)" está ativa desde dezembro de 2002. Desde 20/04/2004
é reconhecida como uma organização sem fins lucrativos. A 27 de janeiro de 2010 recebemos
o KRS atual com um nome diferente:<<Associação Integrante "Jeden Świat" prof. Zbigniew
Religa de Bialystok>>. Agimos em nome das crianças deficientes de toda a Polónia. Em
nome de toda a Diretoria da Associação, estou a pedir ajuda, apoio e patrocínio sob as nossas
atividades. A Associação está composta pelos pais de crianças doentes e várias pessoas de boa
vontade que querem ajudar-nos com o seu profissionalismo. O nosso objetivo é tomar
medidas para melhorar a saúde, o desenvolvimento e integração social das nossas crianças e
jovens deficientes para que, no futuro, eles não sejam um peso para a sociedade. Para esse
efeito, pretendemos abrir o nosso próprio centro de actividades (desde 1 outubro de 2010
temos um acordo de aluguer de duas salas na Escola Secundária No. 2 na rua Letnia 1/1),
onde organizaremos vários tipos de terapia através do teatro, arte, música, esportes, terapia
com cães (dogotheraphy) e cavalos (equoterapia) e várias visitas aos festivais de arte,
acampamentos terapêuticos e de reabilitação, tanto na Polónia como no estrangeiro. Toda a
nossa receitas está destinada à aplicação integral do nosso estatuto. Portanto, qualquer tipo de
assistência, organizacional, financeira ou material é fundamental para nós e vai constituir um
contributo para um desenvolvimento mais rápido e mais eficiente de nossa organização e,
assim, vai contribuir para a plena realização dos nossos objectivos. E a idéia é digna de apoio
e assistência, pois assim todos nós podemos - também graças à sua ajuda - fazer com que
muitas crianças e suas famílias sejam felizes. Pela nossa parte, em troca de sua ajuda, nós
oferecemos publicidade no nosso site e agradecimentos pessoais. Pode ler mais sobre as
actividades da associação em www.jedenswiat.org e ver as fotos em
www.jedenswiat.fotosik.pl
Em nome dos nossos tutelados, crianças deficientes, Obrigado por toda a ajuda e pela sua
coração.
Grazyna Jabłońska, presidente da Associação JEDEN ŚWIAT
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