
FES-TE 
PADRÍ INFANTIL!

EL JOC MÉS 
EMOCIONANT DEL MÓN

Aldees Infantils SOS



Aldees Infantils SOS és 
l’ONG més gran del món 
d’ajuda directa a la infància. 
És privada i no té cap 
orientació política o religiosa. 
Ens dediquem a ajudar a 
nens i nenes, adolescents i 
joves de tot el món que s’han 
quedat sense la protecció dels 
seus pares per tal que creixin 
envoltats de persones que 
els estimen i se’n preocupen, 
com si fossin la seva pròpia 
família. 

Aldees Infantils va néixer el 
1949 a Àustria després de la 

Segona Guerra Mundial per 
ajudar els infants que havien 
quedat orfes, i van ser cui-
dats per dones que també 
s’havien quedat soles. Qui-
na bona idea, oi? Doncs ara, 
molts anys després, molts 
nens, de vegades grups de 
germans, també necessiten 
algú que, com una mare, els 
eduqui, els estimi i els ajudi a 
fer-se grans.

També al nostre país hi ha 
molts nens que es troben en 
aquesta situació. Aldees els 
vol ajudar.

Qui és Aldees Infantils SOS? 



El valor de la solidaritat

Els padrins infantils

Segurament tu tens moltes coses boniques 
que et regala la gent que t’estima. Però hi 
ha altres regals que també et poden fer 
molt feliç. Com ara saber que, gràcies a 
tu, altres nens i nenes com tu poden viure 
millor. 

Un dels millors valors que pots tenir en la 
vida és el de la solidaritat, que vol dir 
compartir la teva sort per ajudar els qui 
no en tenen tanta. 

Fer-se gran de veritat vol dir adonar-se que 
tots ens necessitem i ens podem ajudar.    

La revista d’Aldees Infantils perquè estiguis assabentat de 
tot el que es fa gràcies a tu i a tots els socis de la nostra ONG. 

Per ser tan solidari, rebràs tot això en reconeixement al teu ajut 
als infants:

La invitació per 
visitar l’Aldea 
infantil de Sant 
Feliu de Codines 
al mes de juny.

Un diploma de Padrí Infantil 
amb el teu nom.



Truca’ns si en vols més informació: 
Tel.: 933 013 062

Atenció al soci
Aldees Infantils SOS Catalunya

Ausiàs Marc, 7, 5è.
08010 Barcelona

Tel.: 933013062. Fax: 933022334
atenciosocis@aldeesinfantils.org

www.aldeesinfantils.org

Cap nen sense el caliu d’una llar

Protegim els nens i els 
donem una llar
Creiem que tots els nens i nenes tenen 
dret a créixer estimats i protegits en una 
família. Si no la tenen, a Aldees Infantils 
SOS els donem una llar, aliments, roba 
i educació i una persona que els cuidi 
com una mare i que s’estigui amb ells 
de dia i de nit, en una llar on poden 
estar amb els seus germans. 

L’Aldea infantil

Un petit poble amb 
casetes on viuen nens i 
nenes que tenen aquí la 
seva llar.  

La llar SOS

A cada casa viuen grups 
de germans que superen 
junts un moment difícil, amb 
l’ajuda de persones que els 
donen el que necessiten. 
Tenen la seva habitació, 
una cuina gran, una sala on 
poden estar junts...

La mare SOS

És una educadora que 
viu a la llar amb ells i els 
ajuda, els escolta i fa 
que se sentin estimats i 
valuosos i que no els falti 
res del que necessiten.


