
Clube  Solidário

A Terra dos Sonhos é uma Organização de Solidariedade Portuguesa, sem fins lucrativos, fundada no dia 1 de junho de
2007, Dia Mundial da Criança.

A principal atividade da Terra dos Sonhos consiste na realização dos sonhos de crianças e jovens diagnosticados com
doenças crónicas e/ou em estado avançado de doença, crianças e jovens carenciadas e idosos, como forma de transmitir
uma mensagem de esperança na possibilidade de realização dos seus objetivos mais inspiradores, independentemente de
circunstâncias, condicionamentos e limitações. A superação da impossibilidade através da criação da possibilidade é o
resultado final pretendido.

Com esta atividade, a Terra dos Sonhos pretende:

1) Transmitir e promover a crença de que todos somos capazes de alcançar os nossos objetivos de vida mais inspiradores
(sonhos), se acreditarmos nas nossas capacidades e no nosso potencial e agirmos com um espírito positivo,
independentemente da nossa condição, circunstância ou limitações;

2) Aumentar o estado anímico dos seus beneficiários e respetivas famílias, criando condições para a existência de um
ambiente favorável à procura do bem estar e de uma melhoria de qualidade de vida pessoal e familiar;p q p ;

3) Fornecer as ferramentas (psicológicas, emocionais e materiais) necessárias à realização dos sonhos dos beneficiários.

Acreditamos na força inspiradora e transformadora dos pequenos momentos únicos, como motor de melhoria da
qualidade de vida daqueles que vêm os seus sonhos realizados e dos seus familiares e, de um modo geral, de todas as
pessoas que convivem de perto com estas realidades.

O nosso lema é: UM SORRISO VALE TUDO!

Acreditamos num mundo 
onde o sonho é:
A força motriz e o grande 
impulsionador da busca da 
felicidade.

Formas de ajudar:

Sabia que pode fazer festas de aniversário de crianças na Terra dos Sonhos?

• http://www.terradossonhos.org/noticias/view/191/festas-de-aniversario

Sabia que os nossos braços no terreno são os nossos voluntários?Sabia que os nossos braços no terreno são os nossos voluntários?

• Aceda aqui à ficha de candidatura a voluntariado

PARTICIPE!

http://www.terradossonhos.org/noticias/view/191/festas-de-aniversario
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000032453.docx

