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EUROPA/ITÁLIA - VOLUNTARIADO E COOPERAÇÃO SOCIAL, UM MUNDO
EM MOVIMENTO: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS IRMÃOS DE S. JOÃO
DE DEUS PELOS DOENTES DISTANTES
Roma (Agência Fides) – Solidário com a solidariedade, voluntários com o voluntariado. É o slogan que a seção
AFMAL – Associação dos Irmãos de S. João de Deus pelos Doentes Distantes – de Genzano (Roma) lançaram
nesses dias por ocasião do Congresso “Voluntariado e cooperação social: um mundo em movimento”, que se
realizará no dia 8 de novembro. Está prevista a participação no encontro de numerosas associações que
desenvolvem atividades no campo do voluntariado.
Foram contatados e convidados ao encontro numerosas associações do território dos Castelos Romanos (onde atua
o Instituto S. João de Deus), e da cidade de Roma: conhecer e se apresentar é o objetivo da iniciativa para dialogar
e traçar juntos uma linha comum de ação no âmbito das atividades de solidariedade com diversos campos de ação.
Participarão do encontro, testemunhando a própria experiência e pecularidade, a Comunidade romana de Santo
Egídio, que se ocupa da assistência e do tratamento dos mendicantes e dos doentes mentais; a CEIS, uma
comunidade especializada no tratamento e na reinserção social dos toxicômanos: Associação Tuscolana por uma
Sociedade de iguais, que reúne os pais com filhos portadores de deficiência; Escola Irma – Giuliana Galli, que se
ocupa da adoção a distância; e muitas outras.
São experiências importantes para a AFMAL, empenhada constantemente em atividades de ajuda ao
desenvolvimento em âmbito sanitário. A Associação nasceu em 1979: desde 1995 figura entre as organizações
reconhecida pelo Ministério das Relações Exteriores e pela União Européia. Promove, organiza e administra
projetos de desenvolvimento sócio-sanitário: são intervenções integradas, desenvolvidas em colaboração com
outras ONGs e associações humanitárias, agrícolas, produtivas, educacionais e formativas.
A seção de Genzano é particularmente sensível às atividades de solidariedade e de ajuda aos mais necessitados,
ocupando-se diariamente de pessoas com problemas psíquicos e com deficiências. (AP) (7/11/20023 Agência
Fides; Linhas: 27; Palavras: 289)
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