Seu apoio

Nosso trabalho

Para concretizar nossa visão de um novo
Strawberry Field, precisamos da sua ajuda. Já
recebemos algum apoio generoso, mas ainda
precisamos muito de doações para abrir os
portões de Strawberry Field.

O Exército da Salvação tem uma longa tradição
de trabalhar com jovens desprivilegiados. Temos
experiência em oferecer a jovens o apoio que eles
precisam para ajudá-los a transformar suas vidas.

Com o seu apoio, Strawberry Field pode se
tornar uma experiência vibrante para visitantes;
uma inspiração para as pessoas de hoje, tanto
quanto foi para o jovem John Lennon.

Queremos permitir que eles possam:
— ter controle sobre suas vidas e encontrar um
propósito
— obter qualificações reconhecidas que terão um valor
real quando se candidatarem a empregos
— ter a oportunidade de encontrar empregos que
levarão a carreiras lucrativas e gratificantes.

Ajude-nos a trazer de volta
o Strawberry Field. Faça uma
doação agora.

Nosso objetivo é trabalhar em estreita colaboração com
negócios na área de Liverpool e descobrir oportunidades
para que estagiários encontrem empregos de longo
prazo e que os sustentem.

Visite
www.strawberryfieldliverpool.com
para obter mais informações e para
fazer uma doação.

Muitos dos jovens que chegam até nós, incluindo
aqueles com dificuldade de aprendizagem, foram
desencorajados e tolhidos pela postura da sociedade.
Eles não acreditam neles mesmos. Mas todos eles
virão a nós porque estão determinados a encontrar um
emprego e a tirar o máximo proveito das suas vidas.
Strawberry Field será um lugar onde eles se sentirão
valorizados e aceitos, sejam quais forem os desafios
que tenham enfrentado. Um lugar onde as pessoas
reconhecem suas capacidades e habilidades.
Um lugar onde funcionários e voluntários treinados
trabalharão pacientemente junto com eles para
capacitá-los e permitir que atinjam todo seu potencial.

TORNANDO UMA
LENDA EM REALIDADE

www.strawberryfieldliverpool.com

Número da caridade: 214779, e na Escócia: SC009359

A lenda

O legado

A visão

O que falta

Todo mundo conhece a música Strawberry Fields
Forever – uma das mais famosas gravadas pelos
Beatles – mas poucas pessoas conhecem a história
por traz dela.

Como guardiões desta preciosa herança, nossos
planos para Strawberry Field são três...

Nossa visão para Strawberry Field é unir o
aprendizado educacional, cultural, patrimonial e
espiritual em um plano arrojado e imaginativo.

O Exército da Salvação considera que todas
as pessoas são preciosas e únicas. Todas
merecem a oportunidade de desenvolver seus
talentos e viver uma vida plena e gratificante.
Porém, para muitas pessoas com dificuldade de
aprendizagem no Reino Unido, as oportunidades
na vida são, infelizmente, limitadas.

Strawberry Field está localizado em Liverpool, perto
de onde John Lennon cresceu. Ele teve uma infância
conturbada, foi tirado dos cuidados da mãe quando
tinha apenas alguns anos e criado por sua tia. Para
ele, Strawberry Field era um refúgio de paz, um lugar
calmo em que podia subir em árvores e sonhar seus
sonhos. Um lugar onde "nada é real e não há nada
com o que se preocupar".
Na época em que John Lennon estava crescendo,
Strawberry Field era um lar infantil do Exército da
Salvação para as crianças mais vulneráveis da
cidade. Ele nunca esqueceu deste local mágico,
e quando os Beatles gravaram Strawberry Fields
Forever em 1967, eles garantiram que ninguém
mais iria esquecer de lá também.
Strawberry Field se tornou uma lenda que agora
cabe ao Exército da Salvação proteger e cuidar.
Cinquenta anos após o lançamento da música,
queremos novamente abrir as portas de
Strawberry Field.

Queremos transformar Strawberry Field em um
lugar onde jovens com dificuldade de aprendizagem
tenham um espaço seguro para crescer com
segurança, se divertir e desenvolver suas ambições.
Um novo centro, que oferece formação, capacitação
e uma experiência de trabalho valiosa, para lhes
oferecer perspectivas reais de emprego.
Também queremos abrir os portões para o público
pela primeira vez. Seja por você estar seguindo os
passos de John Lennon e visitando uma exposição
dedicada a contar a história do lugar, da música
e do início da vida de Lennon; ou apenas porque
quer visitar e explorar um novo destino com jardins
tranquilos.
Em terceiro lugar, Strawberry Field será uma
Comunidade Cristã para desenvolvimento espiritual,
retiro e cuidado pastoral. Um lugar onde você pode
descansar e se reenergizar das ocupações e
demandas da vida que muitas vezes roubam seus
sonhos e ambições.

Queremos criar uma experiência vibrante para
visitantes; uma inspiração para as pessoas de
hoje, tanto quanto foi para o jovem John Lennon.
Isto incluirá uma exposição de multimídia,
contando histórias sobre Strawberry Field, a
música e o início da vida de Lennon. Também
incluirá um passeio em um recém-criado jardim e
em um bosque de paz e amor.
Nosso desejo de criar um centro de formação no
local resulta de uma cuidadosa pesquisa sobre
as necessidades dos jovens de Merseyside. Há
uma necessidade urgente de oportunidades de
formação e de empregos para ajudar jovens com
dificuldade de aprendizagem a realizar a transição
da escola para a vida adulta.
É de extrema importância para a nossa visão que
a experiência do visitante e o centro de formação
se apoiem; que os jovens estagiários obtenham
uma valiosa experiência profissional através da
infraestrutura para visitantes: loja, restaurantes,
jardins e exposições.

Estima-se que apenas 7 por cento das pessoas
com dificuldade de aprendizagem no Reino
Unido tem um emprego remunerado. Adultos
e crianças com dificuldade de aprendizagem
apresentam mais problemas do que os
outros da sua idade em lidar com questões
complicadas ou uma situação nova. Muito
deles têm dificuldade de se comunicar e
interagir com outras pessoas. Devido a essa
dificuldade, muitos perdem a autoconfiança.
No entanto, a experiência mostra que, se
pessoas com dificuldade de aprendizagem
receberem o apoio de que necessitam no
início da vida, muitas destas barreiras para
conseguir um emprego podem ser superadas.
Precisamente para isso que o nosso novo
centro de formação em Strawberry Field foi
projetado, para ajudá-los com suas conquistas,
proporcionando educação, formação, empregos
valiosos e desenvolvimento pessoal para jovens
tipicamente entre 18 e 25 anos.

