“Edukacja to najsilniejsza broń, której możemy
używać aby zmieniać świat na lepsze”
Nelson Mandela
My Name Is Help Onlus
– w dosłownym tłumaczeniu “ Nazywam się Pomoc” (organizacja nonprofit) - to rezultat wielkiego entuzjazmu jaki wykazuje grupa młodych
ludzi z Bergamo (Włochy), którzy wiodący pragnieniem pomocy innym
ludziom założyli to stowarzyszenie w oparciu o niezłomne zasady
powagi, altruizmu i pełnej jawności w działaniu.
Cel jaki im przyświeca, inspirowany myślą Nelsona Mandeli to
pomagać dzieciom w potrzebie, nie zważając na to w co wierzymy i
skąd przyszliśmy a przy tym uwalniając ich z więzów nietolerancji.
Grupa wsparcia pod nazwą „Onlus” jest prowadzona przez
profesjonalistów, którzy swoje usługi traktują na zasadzie wolontariatu,
pilnując przy tym aby każda otrzymana „złotówka” trafiła w ręce potrzebujących.

PROJEKT: OD ŻŁOBKA DO UCZELNI

Timboni (Watamu) to mała wioska w Kenii, położona około 25 km od centrum miasta Malindi.
W 2005 roku, organizacja „My Name Is Help-Onlus” – wsparła środkami finansowymi projekt budowy przedszkola o nazwie
„S.P & K. Nursery School” dla osieroconych dzieci z tamtego regionu.
Inauguracja ośrodka miała miejsce w dwa lata po rozpoczęciu budowy. Na początku był to tylko jeden budynek, który
stanowiła jedna wielka sala ale rok po roku dobudowywano kolejne potrzebne budynki: sypialnie –pokoje dla dzieci, kuchnię
i salę jadalną , które zagwarantowały dzieciom ochronę i dały poczucie bezpieczeństwa, którego niewątpliwie poszukiwały.

Firma Prodotti Stella wspiera program “My Name Is Help”.

Ale potrzeby rosną z roku na rok i wolontariusze też potrzebują wsparcia. Firma Prodotti Stella jest dumna, iż może wspomóc
organizację MNIH środkami finansowymi, które pozwolą na utrzymanie ośrodka i pomoc potrzebującym dzieciom, zarówno z
przedszkola jak i ze szkoły podstawowej w zapewnieniu im niezbędnych materiałów szkolnych przez cały 2015 rok.
Prodotti Stella tym samym angażuje w to przedsięwzięcie cały świat lodziarski.
Przy zamówieniu Zestawu SAFARI z serii “Le Vie dell’Eccellenza” możecie wykreować nowy smak lodów a dodatkowo
otrzymać elegancki podarunek, blok w formacie a6, z 96 kartami w naturalnym kartonowym opakowaniu.
Otrzymacie także Państwo Certyfikat potwierdzający Waszą pomoc finansową przy współudziale Proodtti Stella – jako
„ambasadora” dzieci z miasteczka Timboni.
Jeśli chcecie pomóc dzieciom z Timboni poprzez dotację – uczynek charytatywny-darowiznę- sponsoring dzieckajakiekolwiek inne wsparcie, zajrzyjcie na stronę www.mynameishelp.org, gdzie znajdziecie wszelkie informacje na
temat innowacji w świecie charytatywnym i obecnej technologii jako instrumencie, który sprawi że nasze relacje ze
sponsorowanym przez nas dzieckiem będą bardzo łatwe i bezpośrednie, i które przybliżą nas ku bardzo ważnemu
obywatelskiemu projektowi, który został nazwany „OD ŻŁOBKA DO UCZELNI ”.

