Sant Joan de Déu Serveis Socials València, som una entitat que treballa amb persones en situació sense llar.
Viure al carrer és una situació complexa i multicausal, que porta amb si una ruptura relacional, laboral, cultural i
econòmica.
A València, hi ha més de 3000 persones que en algun moment, han acudit a l'oficina d'atenció de persones sense
sostre perquè no tenien un lloc on dormir. A més d'un sostre, aquestes persones necessiten una "llar" que els aporti
calor físic i humà, respectant la seva dignitat i promovent i cuidant la seva qualitat de vida.
El primer pas per actuar és conèixer i aquest és el motiu, pel qual un equip de voluntaris / es, tècnics i usuaris,
mitjançant el programa ESCOLA AMIGA anem a les escoles, per donar resposta a les preguntes d'en què consisteix
el fenomen del sensellarisme, la seva vinculació amb els drets humans i que es pot fer front a aquest problema
social: ESCOLA AMIGA busca contribuir a la construcció d'una ciutadania sensible, activa i implicada amb
les realitats socials que ens envolten.
ESCOLA AMIGA consta de dues fases complementàries:
- SENSIBLITZACIÓ a través de xerrades en què s'explica el fenomen sense llar i una persona usuària, explica la
seva vivència.
- MOBILITZACIÓ MAGIC LINE Per tal de continuar desenvolupant el nostre projecte d'Atenció Social, sorgeix la
MAGIC LINE, una caminada solidària a favor de les persones vulnerables, que organitza Sant Joan de Déu a
Barcelona amb 5 edicions i 13.000 participants en la seva última edició i 2 edicions a Palma de Mallorca amb 1500
participants. El pròxim 17 de febrer de 2019, Sant Joan de Déu Serveis Socials València, celebrarà la seva
primera edició.
Aquesta caminada solidària, per equips i no competitiva, promou la implicació dels equips participants a través
d'un repte econòmic a assolir abans de la caminada. Els equips realitzen accions de sensibilització i captació de fons
en el seu entorn per aconseguir el repte que s'han proposat i així fer créixer l'impacte solidari de la mobilització.
Cada any s'organitzen centenars d'accions per tot el territori. Amb aquesta base, volem vincular el nostre projecte de
sensibilització ESCOLA AMIGA, que es dedica a realitzar xerrades de sensibilització sobre persones sense llar i
posteriorment animar que alumnat, professorat i famílies creuen equips que s'organitzin a favor d'aquesta
mobilització solidària.
Per als centres educatius, la Magic Line és una oportunitat per crear comunitat, enfortir lligams i treballar la
solidaritat i la implicació dins i fora del centre.
Com pot participar meu centre?
- Contactant amb l'entitat per participar en les xerrades d'Escola Amiga.
- Formant un equip per a la Magic Line.
De la mateixa manera, ens agradaria explicar-los aquesta iniciativa social en una reunió en la qual podríem comptar
amb més detall la nostra acció social i el programa d'Escola Amiga, així com els detalls més específics d'aquesta
mobilització solidària.
Rebeu una cordial salutació.
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