el

que tu
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estàs

fent,

llegir,
hi ha
persones que no ho poden fer

Ho donem tant per fet, que ens
costa ser conscients de quants
estímuls anem llegint durant el dia.
Actualment, 2 de cada 10 persones
al món no sap ni llegir ni escriure. El
que sobta més és que també passi a
Catalunya.
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Si us plau,
Pren-te un

moment per

llegir, línies

aquestes

Tu que pots, dedica un temps a
llegir aquest missatge. Aquesta
campanya ens convida a veure el
món amb els ulls d'algú que no sap
llegir. Posa de manifest un fet que
de tant evident queda dissolt en el
nostre dia a dia.

La Najma va arribar del Pakistan.
Treballa. Té dos fills, que van a l'escola.
Vol aprendre a llegir i a escriure
És alumna nostra, del curs
d'alfabetització. La seva professora és la
Laura, voluntària de Servei Solidari

Ella ja ha pagat
15 euros de
la matrícula.
Té interès en el
curs
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La Najma, com d'altres persones
que han arribat a Catalunya, estan
fent un esforç per comprendre i
parlar la nostra llengua. Però
aquest aprenentatge és molt més
difícil si no se sap llegir ni escriure.
Ella s'ha apuntat als cursos de
Servei Solidari. Forma part del
nostra alumnat, uns 200 en cursos
d'alfabetització i competències
bàsiques i 1200 en llengües.
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La Najma no
entén
la nota
del professor
del seu fill

La Najma no entén el que li
aconsella la mestra del seu fill, i per
tant no pot ajudar-lo com voldria.
Cal entendre el món escolar, els rols
dels mestres, com hi participen els
alumnes, per poder acompanyar-lo
en la seva formació. No llegir la
nostra llengua té conseqüències
que afecten directament a les
persones del nostre nucli més
proper.
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Tampoc no comprèn
les instruccions dels
medicaments

Llegiu les instruccions
d'aquest medicament i
consulteu al farmacèutic

Certament, la nostra societat ha fet
un esforç integrador important
(senyals acústics, imatges,
mediadors a escoles i centres de
salut...), però alguns tràmits ben
habituals, com llegir les instruccions
d'un medicament, omplir un
formulari, llegir els noms dels
carrers, o picar el número d'un
ascensor poden esdevenir una
odissea per aquells que no saben
llegir ni escriure.

Afortunadament,
tu la pots ajudar
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Amb 1€ setmanal
aprendrà la
nostra llengua
Suma't als nostres reptes

Afortunadament, tu pots ser
ambaixador d'aquest canvi. Els
temes educatius i culturals poden
canviar, podem evolucionar. Aquest
problema té solució, i tu en pots ser
part d'ella sumant-te als nostres
reptes: fem-ho gran, fem-ho bé.

----------------------------------------------------------------------

Nom i Cognoms______________________________________________
Adreça ______________________________________________________
Població-CP_________________________________________________
Telèfon/mòbil________________________NIF_____________________
E-mail_______________________________________________________

Vull que un alumne aprengui a llegir:
Amb una aportació:
mensual
Per l’import de:
5€
10€

trimestral
25€

anual
Altres ............€

Amb una aportació única fent un ingrés al compte:
La Caixa 2100 3430 82 2200039173
Domiciliació bancària:
Srs., els prego que amb càrrec al meu compte o llibreta facin efectius, fins a
nou avís, els rebuts que al meu nom presentarà la Fundació Servei Solidari
per la inclusió social. Us recordem que podeu desgravar el 40% de la
vostra aportació en la declaració de renda.
Nº Compte/Llibreta:
ENTITAT

/ OFICINA / DC / NUMERO DE COMPTE

____________________/__________/______/_____________________
_________________________________________________
SIGNATURA
Envieu aquesta butlleta a l´adreça: C/Sant Antoni Abat, 61 08001 Barcelona
o a la direcció de correu: serveisolidari@serveisolidari.org
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Suma't als nostres reptes, i
ajuda'ns a que més persones
aprenguin a llegir, aprenguin a
aprendre. Si omples aquesta
butlleta i ens la fas arribar, estàs
fent possible que els qui tenen
voluntat de millorar la seva
realitat, puguin fer-ho.

La pobresa no
és una
malaltia de
transmissió
generacional
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L'antídot és

l´educació

Invertir en l'educació dels pares i
mares, dels qui tenen el rol d'adults
en les famílies, és un element clau
per trencar la cadena de transmissió
intergeneracional de l'exclusió. Si un
adult aprèn, la seva família camina
cap a la inclusió. La formació dels
pares i mares redunda de manera
necessària en la dels fills.

Quines opcions hi ha?

X
?

No fer res

FER ALGUNA COSA

FER ALGUNA COSA

DEFINITIVA
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Davant d'aquest problema les
opcions per afrontar-lo són
diverses:
a. No fer res.
b. Fer alguna cosa.
c. O fer alguna cosa definitiva,
sumar-te als nostres reptes.
Esperem que aquesta sigui
també la teva opció. Ja és
la nostra.

REPTE 1:
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FEM-HO GRAN
NECESSITEM QUE AQUEST
MISSATGE ARRIBI A
TOTHOM
EL FRACÀS NO ES
CONTEMPLA

1) Explica-ho als teus, publica-ho al
teu facebook, difon el missatge, que
tothom en sigui conscient. La
sensibilització és un bell inici, ha de
ser una tasca compartida per tots.
Una ciutadania co-responsable, que
no es desentén dels altres, és
imprescindible per a una societat
cohesionada i pròspera.

LA TEVA APORTACIÓ
ECONÒMICA PER A
UNA INTERVENCIÓ
EFICAÇ i
TRANSFORMADORA

REPTE 2:

FEM-HO BÉ
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Que el teu esforç derivi
vertaderament en un intervenció
eficaç i transformadora. Esperem
ser mereixedors de la teva
confiança. Milers de persones ja
ho han fet, ells ja han après les
nostres llengües. Ara et
necessitem a tu.
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Connecta't al món
social, segueix-nos a
la xarxa.
www.serveisolidari.org
Segueix-nos a

