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PPrreesseennttaazziioonnee    
  

  

LL’’AA..TT..II..SS..BB..  èè  uunn’’aassssoocciiaazziioonnee  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  ccoossttiittuuiittaassii  nneell  11998833  ee  rriiuunniissccee  llee  

ffaammiigglliiee  ddeellllaa  TToossccaannaa,,  mmaa  sseemmpprree  ppiiùù  aanncchhee  ddii  aallttrree  RReeggiioonnii,,  nneell  ccuuii  nnuucclleeoo  èè  pprreesseennttee  

uunn  ppoorrttaattoorree  ddii  SSppiinnaa  BBiiffiiddaa..  

HHaa  sseemmpprree  ooppeerraattoo  ccoonnccrreettaammeennttee  uuttiilliizzzzaannddoo  aall  mmeegglliioo  llee  pprroopprriiee  rriissoorrssee  

uummaannee  eedd  eeccoonnoommiicchhee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  vvoolloonnttaarriiaattoo  ““sseennzzaa  ffiinnii  ddii  lluuccrroo””..    

LL’’eessiiggeennzzaa  ddii  uunn  bbiillaanncciioo  ssoocciiaallee  nnaassccee  ddaallllaa  vvoolloonnttàà  ddii  vvoolleerr  iinnffoorrmmaarree  ttuuttttii  ii  

ppoorrttaattoorrii  ddii  iinntteerreessssee,,  ssuullllee  mmooddaalliittàà  ddii  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeellllee  pprroopprriiee  ffiinnaalliittàà  

iissttiittuuzziioonnaallii..  

LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aaii  ddeessttiinnaattaarrii  ffiinnaallii  ((uutteennttii))  ee  aaggllii  aallttrrii  ssooggggeettttii  cchhee  ssoonnoo  

ccooiinnvvoollttii  ((eennttii,,  aassssoocciiaazziioonnii,,  eecccc..))  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ffoonnddoo,,  ddeellllee  ssttrraatteeggiiee,,  ddeeii  

ccoommppoorrttaammeennttii  aaddoottttaattii  ee  ddeeii  rriissuullttaattii  rraaggggiiuunnttii,,  ccoossttiittuuiissccee  uunnaa  bbaassee  iinnffoorrmmaattiivvaa  

ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  uunnaa  ggeessttiioonnee  ccoonnssaappeevvoollee..  

  

IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’AA..TT..II..SS..BB..  

MMaarrccoo  EESSPPOOSSIITTOO    
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LL’’iiddeennttiittàà    
  

LLaa  ssttoorriiaa  eedd  iill  pprreesseennttee    
  

LL’’AA..TT..II..SS..BB..  èè  ssttaattaa  ccoossttiittuuiittaa  nneell  11998833  ddaa  uunn  ggrruuppppoo  ddii  ggeenniittoorrii  ccoonn  ffiiggllii  aaffffeettttii  

ddaa  SSppiinnaa  BBiiffiiddaa,,  ddaallll’’aannnnoo  11999955  èè  iissccrriittttaa  aall  RReeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo,,  ddaall  

22000088  nneell  rreeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  PPeerrssoonnee  GGiiuurriiddiicchhee  ee,,  ddaall  22001133,,  aallll’’IIssttiittuuttoo  IIttaalliiaannoo  

ddeellllaa  DDoonnaazziioonnee..  

  

ÈÈ  iinn  ccoossttaannttee  ccrreesscciittaa,,  iinnoollttrree,,  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  ffaammiigglliiee  aassssoocciiaattee  rreessiiddeennttii  iinn  

aallttrree  rreeggiioonnii  ((rraapppprreesseennttaannoo  ll’’iinnssiieemmee  ppiiùù  ccoonnssiisstteennttee  ddooppoo  ll’’aarreeaa  ffiioorreennttiinnaa)),,  cchhee  

ttrroovvaannoo  ccoommuunnqquuee  rriissppoossttee  aallllee  lloorroo  iissttaannzzee  ee  bbiissooggnnii,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  qquueell  ““cclliimmaa””  ddii  

aammiicciizziiaa  ee  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  cchhee  ddaa  sseemmpprree  ccoonnttrraaddddiissttiinngguuee  ll’’AA..TT..II..SS..BB..    

  

RRiissuullttaa  aannccoorraa  mmoollttoo  ccoonntteennuuttoo  iill  ccoonnttaattttoo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ccoonn  ffaammiigglliiee  ddii  

ppooppoollaazziioonnii  mmiiggrraannttii,,  ppoorrttaattrriiccii  ddii  bbiissooggnnii  ppeeccuulliiaarrii  ddii  nnoonn  ffaacciillee  ppeerrcceezziioonnee  pprreevveennttiivvaa,,  

oollttrree  aadd  ooggggeettttiivvee  ddiiffffiiccoollttàà  pprraattiicchhee  ddeerriivvaattee  ddaa  rreeccaappiittii  ffoorrtteemmeennttee  vvaarriiaabbiillii,,  ddaall  

ddiiffffiicciillee  aacccceessssoo  aaii  mmeezzzzii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  ddaallllee  ddiiffffiiccoollttàà  nneeggllii  ssppoossttaammeennttii  ppeerr  

iinnddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  vveettttuurree  pprriivvaattee..  PPeerraallttrroo  ssoonnoo  iinn  aauummeennttoo  ii  ccoonnttaattttii  vviiaa  wweebb,,  ppeerr  

iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  ffaammiigglliiee  ddeellllee  ppiiùù  ddiivveerrssee  pprroovveenniieennzzee..  
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IIll  ccrroonniiggrraammmmaa  

11998833  

11999955  IIssccrriizziioonnee  aall  RReeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeell  

VVoolloonnttaarriiaattoo  

PPrriimmaa  iimmppoorrttaannttee  ddoonnaazziioonnee  aall  MMeeyyeerr  ––  

aappppaarreecccchhiiaattuurraa  ppeerr  uurrooddiinnaammiiccaa  

 

11999977  

11999999  

CCoossttiittuuzziioonnee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  

22000044  

PPrriimmoo  nnuummeerroo  ddeell  ggiioorrnnaalliinnoo  ““OOcceeaannoo””  

22000077  

PPrreemmiioo  NNaazziioonnaallee  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo  

22000088  

AAccqquuiissiizziioonnee  

““CCaassaa  ddii  AAlliiccee””  

22000099  

RRiiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  PPeerrssoonnaalliittàà  

GGiiuurriiddiiccaa  

22001122  

Inaugurazione sede operativa 

“ La Mongolfiera” 

via Giano della Bella, 22 - Firenze 

 

Inaugurazione sede operativa 

“ La Mongolfiera” 

via del Pesciolino, 11/F - Firenze 

 

22001133  

  

  
22001155  

Certificazione presso Istituto 

Italiano delle Donazioni «IID>> 
 

Accreditamento  

da parte AOU Meyer di Firenze 
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LLaa  mmiissssiioonnee  
LLaa  ccoossttaannttee  rriicceerrccaa  ddii  sscceellttee  ccoonnccoorrddaattee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,,  ccoossìì  ccoommee  

llaa  rreettee  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnii  ddii  ccuuii  ssii  èè  ssoopprraa  aacccceennnnaattoo,,  rriimmaannddaannoo  ccoonn  ffoorrzzaa  aa  qquueell  

ccoonncceettttoo,,  ggiiàà  pprreesseennttee  nneellll’’aattttuuaalliittàà,,  mmaa  cchhee  aannccoorr  ppiiùù  ddoovvrràà  ffuunnggeerree  ddaa  lliinneeaa  gguuiiddaa  ppeerr  

llaa  mmiissssiioonn  ddii  AA..TT..II..SS..BB..::    iill  ““PPRROOTTAAGGOONNIISSMMOO  CCOONNDDIIVVIISSOO””,,  oovvvveerroo  ttuuttttii  ssii  ddeebbbboonnoo  

sseennttiirree  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ccoonn  ppaarrii  ddiiggnniittàà,,  ccoonn  ppaarrii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  

ffoorrzzaa  pprrooppoossiittiivvaa..  

  

LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  hhaa  lloo  ssccooppoo  ddii  pprroommuuoovveerree  llee  aattttiivviittàà  iinn  sseeddee  mmeeddiiccaa  ee  

sscciieennttiiffiiccaa,,  ddii  pprreevveennzziioonnee,,  ccuurraa  ee  rriiaabbiilliittaazziioonnee  aattttiinneennttii  aallllaa  ppaattoollooggiiaa..    

LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  ffaavvoorriissccee,,  aanncchhee,,  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ee  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ssoocciiaallee  ddeeii  ppaazziieennttii  ee  

ddeellllee  lloorroo  ffaammiigglliiee..  
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LLaa  vviissiioonnee  
LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  èè  vvoollttaa  sseemmpprree  ppiiùù  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  ssiinnttoonniiee  ssiinncceerree,,  iinnttuuiizziioonnii  

ccoonnddiivviissee,,  vvoogglliiaa  ddii  pprroovvaarree  aa  ccaammbbiiaarree  llee  ccoossee  iinn  mmeegglliioo,,  nneelllloo  ssffoorrzzoo  ddii  rraaffffoorrzzaarree  llaa  

cciittttaaddiinnaannzzaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ddiissaabbiillii,,  iinntteessaa  ssiiaa  ccoommee  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ddiiggnniittàà,,  cchhee  ddii  

iinntteeggrraazziioonnee  nneell  tteessssuuttoo  ssoocciiaallee  ee  ccuullttuurraallee..  
QQuueessttoo  ““  ddoommaannii””  ppuuòò  eesssseerree  ccoossttrruuiittoo,,  pprriimmaa  aannccoorraa  cchhee  ccoonn  pprrooggeettttii  ee  sseerrvviizzii  

aallllee  ffaammiigglliiee  ––  ccoommuunnqquuee  iimmppoorrttaannttii  --  ccoonn  uunn  rreeaallee  ccoommuunnee  sseennttiirree  iinntteerrnnoo  

aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  sstteessssaa  ee  ccoonn  uunnaa  ccoossttaannttee  rriicceerrccaa  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnii  ee  ccoossttrruueennddoo  uunnaa  

““rreettee””  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ssooggggeettttii  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  
  

II  vvaalloorrii  
PPrreemmee  eevviiddeennzziiaarree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ccrreesscceennttee  ee  pprreeppoonnddeerraannttee  ddeellll’’aassppeettttoo  ddeellllaa  

““ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee““  nneeii  ddeessiiddeerrii  ddeeggllii  aassssoocciiaattii;;  ppeerr  qquueessttoo  ll’’AA..TT..II..SS..BB..  ddeevvee  rriiuusscciirree  aa  

ppoorrssii  ccoommee  cceennttrroo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoocciiaallee  ppeerr  ii  pprroopprrii  aassssoocciiaattii  ee  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee  ppeerr  

llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ppoorrttaattrriiccee  ddii  bbiissooggnnii..  LLaa  ssppiinnttaa  ssoolliiddaarriissttiiccaa,,  llaa  ggrraattuuiittàà  ddeellll’’aazziioonnee  

vvoolloonnttaarriiaa,,  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee,,  iill  sseennssoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa,,  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ee  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  

ggeessttiioonnaallee  ee  ccoommuunniiccaattiivvaa,,  ccoossttiittuuiissccoonnoo  llaa  nnoossttrraa  aaddvvooccaaccyy  aassssoocciiaattiivvaa..  
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OOrrggaannii  aassssoocciiaattiivvii  
  

II  SSooccii  ee  iill  DDiirreettttiivvoo  
OOrrggaannoo  ssoovvrraannoo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  èè  ll’’AAsssseemmbblleeaa,,  ccuuii  pprreennddoonnoo  ppaarrttee,,  ccoonn  ddiirriittttoo  ddii  vvoottoo,,  ttuuttttii  

ggllii  AAssssoocciiaattii  iinn  rreeggoollaa  ccoonn  llaa  qquuoottaa  aassssoocciiaattiivvaa..    

LL’’AAsssseemmbblleeaa  eelleeggggee  ccoonn  mmaannddaattoo  ttrriieennnnaallee  iill  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee  eedd  ii  ccoommppoonneennttii  ddeell  

DDiirreettttiivvoo,,  ccoommppoossttoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ddaa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  55  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  1111  mmeemmbbrrii..    

LLee  ccaarriicchhee  ddii  TTeessoorriieerree  ee  VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  vveennggoonnoo  aattttrriibbuuiittee  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  pprriimmaa  rriiuunniioonnee  

ddeell  DDiirreettttiivvoo..    

LL’’aattttuuaallee  DDiirreettttiivvoo,,  eelleettttoo  nneell  22001144,,  rreesstteerràà  iinn  ccaarriiccaa  ffiinnoo  aall  22001177..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ASSEMBLEA 

DEI SOCI 
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II  ppoorrttaattoorrii  ddii  iinntteerreessssee  

  

  
LLaa  pprreesseennzzaa  ssuull  tteerrrriittoorriioo  eedd  iill  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ii  SSooccii    
  

  

  

LL’’AA..TT..II..SS..BB..  aadd  ooggggii  èè  ccoommppoossttaa  ddaa  220088  ffaammiigglliiee  aassssoocciiaattee,,  ddiissttrriibbuuiittee  ssuull  tteerrrriittoorriioo    aa  lliivveelllloo  

PPrroovviinncciiaallee  ((oollttrree  aaii  rreessiiddeennttii  ffuuoorrii  RReeggiioonnee))  ccoommee  iinnddiiccaattoo  nneell  ddiiaaggrraammmmaa  ssoottttoossttaannttee..  

  

  

  

  

  

  

EE’’  uuttiillee  rriiccoorrddaarree  ccoommee  ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  rraaccccoogglliiee  ffrraa  ii  pprroopprrii  aassssoocciiaattii  uunnaa  ppeerrcceennttuuaallee  ssttiimmaabbiillee  

nneell  7700%%  ddeellllaa  ccaassiissttiiccaa  cceennssiittaa  rreellaattiivvaa  aallll’’iinncciiddeennzzaa  ddeellllaa  SSppiinnaa  BBiiffiiddaa  iinn  TToossccaannaa..    

QQuuaannttii  nnoonn  rriissuullttaannoo  aassssoocciiaattii,,  lloo  ssoonnoo  pprriioorriittaarriiaammeennttee  ppeerr  sscceellttaa  ppeerrssoonnaallee,,  nnoonn  rriitteenneennddoo  

““uuttiillee””    ffaarr  ppaarrttee  ddeell  ssooddaalliizziioo  ee,,  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee,,  nnoonn  rriiccoonnoosscceennddoo  aallccuunn  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo    

aallll’’aassssoocciiaazziioonniissmmoo..  EEssttrreemmaammeennttee  rriiddoottttoo,,  iinnffiinnee,,  iill  nnuummeerroo  ddii  ffaammiigglliiee  nnoonn  rraaggggiiuunnttee  ddaa  

nnoottiizziiee  cciirrccaa  llaa  pprreesseennzzaa  ee  ll’’aazziioonnee  ddeellll’’AA..TT..II..SS..BB..  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ssttaannttee    llaa  

ffaattttiivvaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  iinn  aattttoo  ccoonn  ll’’AAzziieennddaa  OOssppeeddaalliieerraa  UUnniivveerrssiittaarriiaa  ““MMeeyyeerr””  ddii  FFiirreennzzee  ––  

uunniiccoo  CCeennttrroo  mmeeddiiccoo  ddii  aallttaa  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ppeeddiiaattrriiccaa  ddeellllaa  TToossccaannaa  ––  uunniittaammeennttee  

aallll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  ttrraaddiizziioonnaallii  mmeezzzzii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ((ssiittoo  iinntteerrnneett,,  ssttaammppaa,,  llooccaannddiinnee,,  

ddeepplliiaanntt))..  
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OOccccoorrrree  tteenneerree  pprreesseennttee  cchhee  ii  ddaattii  ssttaattiissttiiccii  ((eess..  ““ccoonnttaattttii  ssiittoo  iinntteerrnneett””))  ssoonnoo  eesspprreessssii  qquuaallii  

mmeeddiiaa  ssuu  bbaassee  aannnnuuaallee,,  mmeennttrree  ii  ddaattii  nnuummeerriiccii  ((eess..    ““ppaarrtteecciippaannttii  ccoorrssii””))  ssoonnoo  llaa  ssoommmmaa  ddeell  

bbiieennnniioo..  
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TTaavvoollii  ddii  llaavvoorroo,,  rraapppprreesseennttaattiivviittàà,,  ccoollllaabboorraazziioonnii  
PPrreesseennzzee  ““iissttiittuuzziioonnaallii””  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,,  ccoonn  pprroopprrii  rraapppprreesseennttaannttii::    

  CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  VVoolloonnttaarriiaattoo  ddeellllaa  TToossccaannaa  ((CCEESSVVOOTT  )),,  nneell  qquuaallee  ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  hhaa  

ll’’iinnccaarriiccoo  ddeellllaa  VViicceepprreessiiddeennzzaa;;  

    FFeeddeerraazziioonnee  IIttaalliiaannaa  SSuuppeerraammeennttoo  HHaannddiiccaapp  ((FF..II..SS..HH..))  ––  TToossccaannaa;;  

    CCeennttrroo  NNaazziioonnaallee  VVoolloonnttaarriiaattoo  ((CCNNVV));;  

    NNeettwwoorrkk  RReeggiioonnaallee  AAcciiddoo  FFoolliiccoo;;  

    FFoorruumm  RReeggiioonnaallee  AAssssoocciiaazziioonnii  MMaallaattttiiee  RRaarree;;    

    CCoooorrddiinnaammeennttoo  AAssssoocciiaazziioonnii  GGeenniittoorrii  OOssppeeddaallee  ““MMeeyyeerr””;;    

    CCoommiittaattoo  ddii  PPaarrtteecciippaazziioonnee  AAOOUU  MMeeyyeerr;;    

    CCoommiittaattoo  ddii  PPaarrtteecciippaazziioonnee  AAzziieennddaa  SSaanniittaarriiaa  FFiioorreennttiinnaa;;    

    CCoonnssuullttaa  ddeellll’’HHaannddiiccaapp;;  

    RReettee  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ddii  FFiirreennzzee  

  

  
  

LL’’AA..TT..II..SS..BB..,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà,,  iinntteerraaggiissccee,,  qquuiinnddii,,  iinn  uunn  aammppiioo  ssiisstteemmaa  ddii  

ccoonnttaattttii  ee  ccoollllaabboorraazziioonnii,,  ffuunnggeennddoo  ddaa  rriiffeerriimmeennttoo  ee  pprroommoottoorree  ddii  sseerrvviizzii,,  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  ii  pprroopprrii  

aassssoocciiaattii,,  mmaa  rriissuullttaannddoo  uunnaa  ““rriissoorrssaa””  aattttiivvaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo  ee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  

ssoolliiddaallee  aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà..      

  

EE’’  uuttiillee  rriiccoorrddaarree,,  oollttrree  aallllee  FFiigguurree  IIssttiittuuzziioonnaallii,,  aanncchhee  llee  ccoollllaabboorraazziioonnii  ccoonn  aallttrrii  ssooggggeettttii  ddeell  

TTeerrzzoo  SSeettttoorree,,  ppuurr  ssaallttuuaarriiee,,  ddii  ccuuii  llee  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ssoonnoo::  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  vvaalloorree  
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iinntteerrnnaazziioonnaallee  qquuaallii  CCaarriittaass  ee  CC..RR..II..,,  WWhheeeellCChhaaiirr  SSppoorrtt  FFiirreennzzee,,  AASSDD  SShhiiaattssuu  KKii  SShheenn,,  

AAssssoocciiaazziioonnee  FFeenniiccee  FFaammiilliiaarrii  SSaalluuttee  MMeennttaallee,,  CC..SS..EE..  ––  CCeennttrroo  SSttuuddii  EEmmeerrggeennzzaa,,  CC..UU..II..  ––  

RRaaggaazzzzii  ddeell  SSoollee,,  AAssssoocciiaazziioonnee  SSppoorrttAAbbiillii,,  MMiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  FFiirreennzzee,,  AAssssoocciiaazziioonnee  PPiiaanneettaa  EElliissaa,,  

AAssssoocciiaazziioonnee  AArrnnoolldd  CChhiiaarrii  IIII,,  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee  PPrroovviinncciiaa  ddii  FFiirreennzzee..  
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LLee  rriissoorrssee  
  

IIll  22001144  ppeerr  ll''AAssssoocciiaazziioonnee,,  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllee  rriissoorrssee,,  èè  ssttaattoo  uunn  aannnnoo  ddeell  ttuuttttoo  

ppaarrttiiccoollaarree,,  cchhee  ppeerr  eesssseerree  ccoorrrreettttaammeennttee  vvaalluuttaattoo  nneecceessssiittaa  ddii  ppiiùù  ““cchhiiaavvii  ddii  lleettttuurraa””..  

LLee  eennttrraattee,,  iinn  vvaalloorree  aassssoolluuttoo,,  hhaannnnoo  aavvuuttoo  uunn  nnootteevvoollee  aauummeennttoo,,  cchhee  rriissuullttaa  ppiiùù  ssffuummaattoo  iinn  

tteerrmmiinnii  ppeerrcceennttuuaallii,,  mmaa  ccoommuunnqquuee  ccoonn  aallccuunnii  iinnddiiccaattoorrii  cchhiiaarrii::  iinnccrreemmeennttoo  eecccceezziioonnaallee  ppeerr  llee  

vvooccii  ““pprrooggeettttaazziioonnee””  ee  ““ccoonnttrriibbuuttii  lliibbeerraallii””,,  ccaalloo  sseennssiibbiillee  ppeerr  llee  ““iinniizziiaattiivvee  ddii  ffuunnddrriissiinngg””,,  

tteennuuttaa  ssoossttaannzziiaallee  

ddeellllee  aallttrree  vvooccii..  LLee  

uusscciittee,,  ddii  ccoonnttrroo,,  

rriissuullttaannoo  ccoonnttrraattttee  ee  

ddeessttiinnaattee  aa  dduuee  

aassppeettttii  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree::  ““aattttiivviittàà  

ddii  ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee””  --  

uulltteerriioorrmmeennttee  

aauummeennttaattaa  aanncchhee  

ddooppoo  uunn  22001133  ggiiàà  iinn  

ddeecciissoo  iinnccrreemmeennttoo;;  ee  

llee  ssppeessee  ““ssttrruuttttuurraallii””  

ppeerr  AATTIISSBB  ((sseeddee,,  

ggeessttiioonnee,,  CCaassaa  ddii  

AAlliiccee)),,  oovvvveerroo  

ll''AAssssoocciiaazziioonnee  hhaa  iinnvveessttiittoo  ssuu  ssee  sstteessssaa,,  mmaanntteenneennddoo  iinnaalltteerraattee  llee  aallttrree  vvooccii,,  aadd  eecccceezziioonnee  

ddeellllaa  vvooccee  ““ddoonnaazziioonnii  aa  ssttrruuttttuurree  ssaanniittaarriiee  eedd  iissttiittuuzziioonnaallii””..    

PPeerrcchhéé  qquueessttoo  aannddaammeennttoo  ??  

LL''iinnccrreemmeennttoo  ddii  ““ddiissaavvaannzzoo  ppoossiittiivvoo””  èè  ddoovvuuttoo  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  ssppeessee  ““cceerrttee””  pprreevviissttee  

ppeerr  iill  22001155  ((iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  ccrroocciieerraa  ee  llaa  ddoonnaazziioonnee  aallll''AAOOUU  ““MMeeyyeerr””)),,  cchhee  hhaannnnoo  rriicchhiieessttoo  

ll''aaccccaannttoonnaammeennttoo  ddii  rriissoorrssee  iimmppoorrttaannttii..  LLaa  ddiivveerrssaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ssppeessaa  rriissppeettttoo  aall  ppaassssaattoo,,  

vviicceevveerrssaa,,  èè  ssttaattaa  

ccaarraatttteerriizzzzaattaa  

ddaallll''eessiiggeennzzaa  ddii  

aammmmooddeerrnnaarree  llee  

ssttrruuttttuurree  aassssoocciiaattiivvee  

ee  rraaffffoorrzzaarrnnee  llee  

ccaappaacciittàà  ooppeerraattiivvee;;  

nnoonncchhéé  ddii  

uulltteerriioorrmmeennttee  

iinnccrreemmeennttaarree  llee  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ““tteemmppoo  

lliibbeerroo””  ppeerr  rraaggaazzzzii//ee  

ee  ffaammiigglliiee,,  vveerroo  ((eedd  

aapppprreezzzzaattiissssiimmoo))  

““ffooccuuss””  cceennttrraallee  ddeellllee  

nnoossttrree  aattttiivviittàà..  
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IIll  22001155  èè  lleeggaattoo  iinn  mmooddoo  

ssttrriinnggeennttee  aallll''aannnnoo  

pprreecceeddeennttee..  LLee  eennttrraattee  

““sseemmbbrraannoo””  nnootteevvoollmmeennttee  

rriiddoottttee,,  iinn  rreeaallttàà  llaa  

ddiiffffeerreennzzaa  ffrraa  ii  dduuee  eesseerrcciizzii  

èè  ddoovvuuttaa  aa  dduuee  ccoonnttrriibbuuttii  

ppaarrttiiccoollaarrii  rriicceevvuuttii  nneell  22001144  

eedd  ooppppoorrttuunnaammeennttee  

aaccccaannttoonnaattii::  RReeggiioonnee  TToossccaannaa  

ee  DDiittttaa  BB..BBRRAAUUNN,,  eennttrraammbbii  

ddeessttiinnaattii  aallllaa  ccrroocciieerraa..  

PPeerraallttrroo  aallccuunnee  lliimmiittaattee  

rriidduuzziioonnii  ccoommuunnqquuee  ssii  

rreeggiissttrraannoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllee  vvooccii  ““ffuunnddrriissiinngg””,,  ““ccoonnttrriibbuuttii  lliibbeerraallii””  ee  ““55xx11000000””  ((ssoolloo  iinn  vvaalloorree  

aassssoolluuttoo,,  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  ssoottttoo  llaa  ssoogglliiaa  ddeeii  1100000000  eeuurroo))..  QQuueesstt''uullttiimmoo  ddaattoo  ddeevvee  ffaarr  

rriifflleetttteerree::  èè  uunn  sseeggnnaallee  ddaa  ccoogglliieerree  ddii  mmiinnoorree  ““aattttrraattttiivvaa””  ddii  AATTIISSBB  ??  PPeerr  ccoommpplleetteezzzzaa,,  rriissuullttaa  

iinn  aauummeennttoo  iill  ddaattoo  ““pprrooggeettttii””..    
 

LLee  ssppeessee  eeffffeettttuuaattee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  nnuuoovvoo  aannnnoo  ssoonnoo  ssttaattee  ddaa  aauutteennttiiccoo  RREECCOORRDD  ((mmaaii,,  nneellllaa  

““ssttoorriiaa””  ddii  AATTIISSBB  eerraa  ssttaattoo  iinnvveessttiittoo  iinn  ttaallee  mmiissuurraa)),,  aa  ssuuppppoorrttoo  ddii  uunn  pprrooggrraammmmaa  ddii  iinniizziiaattiivvee  

ee  pprrooggeettttii  aallttrreettttaannttoo  ddaa  rreeccoorrdd  ((vvddss..  aappppoossiittoo  ccaappiittoolloo  ddeessccrriittttiivvoo))..  IInn  ssiinntteessii,,  rriissuullttaannoo  

ddiimmeezzzzaattee  llee  ssppeessee  ddii  ““ssttrruuttttuurraa””  ee  ggeessttiioonnaallii,,  mmeennttrree  rriissuullttaannoo  eessaallttaattii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  

““ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee””  ((llaa  

ccrroocciieerraa......)),,  llee  

““ddoonnaazziioonnii  aa  ssttrruuttttuurree  

ssaanniittaarriiee  eedd  

iissttiittuuzziioonnaallii””  ((llee  

aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  

eelleettttrroossttiimmoollaazziioonnee  

vveesscciiccaallee)),,  nnoonncchhéé  

““aattttiivviittàà  eeddiittoorriiaallee  ee  

ppuubbbblliicciissttiiccaa””  cchhee,,  

uunniittaammeennttee  aallllaa  vvooccee  

““pprrooggeettttii  ddii  

ffoorrmmaazziioonnee””,,  ssoonnoo  

rriiffeerriittee  aall  CCoonnvveeggnnoo  

nnaazziioonnaallee..  

  

  

UUnnaa  ssiinntteessii  ddeell  bbiieennnniioo  iinn  ttrree  ccoonncceettttii::    

--  ggrraannddee  iimmppeeggnnoo  aa  ffaavvoorree  ddeeggllii  aassssoocciiaattii  ee  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà;;  

--  ssoossttaannzziiaallee  tteennuuttaa  nneell  tteemmppoo  ddeell  ““ssiisstteemmaa  AATTIISSBB””;;  

--  aallccuunnii  sseeggnnaallii  ddaa  ccoogglliieerree,,  sseennzzaa  pprreeooccccuuppaazziioonnii,,  mmaa  ccoonn  aatttteennzziioonnee  ee  ccaappaacciittàà  pprrooppoossiittiivvaa..  
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LLee  aattttiivviittàà  
  

LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  nneell  bbiieennnniioo  22001144//22001155  hhaa  rreeaalliizzzzaattoo  nnuummeerroossii  pprrooggeettttii  ee  ddaattoo  vviittaa  aadd  

iinntteerrvveennttii  eedd  iinniizziiaattiivvee,,  ccoonnccrreettiizzzzaannddoo  llee  ““lliinneeee  gguuiiddaa””  cchhee  eerraannoo  eemmeerrssee  ddaaii  ssuuggggeerriimmeennttii  

ddeeggllii  aassssoocciiaattii  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  sseemmpprree  aaddeerreennttii  aallllaa  mmiissssiioonn  aassssoocciiaattiivvaa;;  ppuurr  mmaanntteenneennddoo  vviiggiillee  

ll''aatttteennzziioonnee  ppeerr  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ggeessttiioonnaallee  ee  nneellllaa  ccoonnvviinnzziioonnee  cchhee  èè  sseemmpprree  nneecceessssaarriioo  

eeffffeettttuuaarree  ddeellllee  sscceellttee,,  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  rriissoorrssee  nnoonn  ""iinnffiinniittee"",,  oovvvveerroo  nnoonn  èè  

ppoossssiibbiillee  ffaarree  ""ttuuttttoo"",,  oodd  iinnsseegguuiirree  ttrraagguuaarrddii  iirrrreeaalliissttiiccii..  GGllii  aassppeettttii  ppoossiittiivvii,,  llee  rraaggiioonnii  ddii  

ssuucccceessssoo  oo  ddii  ccrriittiicciittàà  eemmeerrssii,,  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  ppeerr  ssiinnggoollaa  aattttiivviittàà  nneellllaa  sseezziioonnee  ddeessccrriittttiivvaa..  NNoonn  

rriissuullttaannddoo  ppoossssiibbiillee,,  nnee  rriitteenneennddoolloo  uuttiillee,,  rraapppprreesseennttaarree  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee,,  èè  ssttaattoo  sscceellttoo  

ddii  ddeessccrriivveerree  eedd  aannaalliizzzzaarree  qquueellllee  ddii  mmaaggggiioorr  iimmppaattttoo,,  oo  iinnnnoovvaattiivvee,,  lliimmiittaannddoo  aallllaa  sseemmpplliiccee  

eelleennccaazziioonnee  ggllii  aappppuunnttaammeennttii  aa  ccaarraatttteerree  ppeerrmmaanneennttee  oo  mmaaggggiioorrmmeennttee  rroouuttiinnaarrii..  

PPeerr  ffaacciilliittaarree  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ee  llaa  ““lleettttuurraa””  ddeeii  ddaattii,,  ssoonnoo  ssttaattee  iinnddiivviidduuaattee  ddeellllee  mmaaccrroo--aarreeee  ddii  

aazziioonnee  ddeellll’’AA..TT..II..SS..BB::    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
18 

GGRRAANNDDII  PPRROOGGEETTTTII  

CCoonn  ttaallee  ttiittoolloo  nnoonn  ssii  vvuuoollee  iinnddiiccaarree  ssoollttaannttoo  pprrooggeettttii  mmoollttoo  ccoossttoossii  oo  mmoollttoo  ppaarrtteecciippaattii,,  bbeennssìì  

qquueellllee  aattttiivviittàà,,  aa  vvoollttee  vveerraammeennttee  lliimmiittaattee  iinn  tteerrmmiinnii  mmaatteerriiaallii,,  ddaall  ggrraannddee  iimmppaattttoo  

ssuullll’’aassssoocciiaazziioonnee  ee  ssuull  tteerrrriittoorriioo ssppeessssoo  iinnnnoovvaattiivvee  ee  nnoonn  rriiccoonndduucciibbiillii  aa  ssppeecciiffiiccii  sseettttoorrii  ddii  

iinntteerrvveennttoo..  

 

A. "Vacanza in Costa Azzurra” 2014 

 costo del progetto  € 8.900,00 

 fonte di finanziamento contributi liberali dei partecipanti ed integrazione  ATISB 

 beneficiari   66 adesioni, ovvero un’ottima partecipazione. 

 risultati sociali il viaggio, pur organizzato velocemente e in sostituzione 

della crociera rimandata al 2015, è risultato piacevole per 

le località visitate e con costi contenuti, grazie anche alla 

disponibilità dello Stato Maggiore dell’Esercito, che ha 

accolto il gruppo nella base logistica di Vallecrosia 

(Imperia).  

 

B. "Udienza del Santo Padre” 2014 

 costo del progetto  € 11.700,00 

 fonte di finanziamento contributi liberali dei partecipanti ed integrazione ATISB 

 beneficiari   77 partecipanti. 

 risultati sociali l’organizzazione è stata agevolata dalla “Prefettura della 

Casa Pontificia”, contattata tramite un’associata, che ha 

consentito all’associazione di beneficiare di spazi riservati 

in primissima fila in Piazza S. Pietro. Il contatto con il 

Santo Padre, al di là dei propri credi religiosi, ha rimandato 

a ciascun intervenuto pensieri di amicizia, di solidarietà e di 

comunione. Interessante dal punto di vista storico ed 

artistico la visita all’Anfiteatro Flavio - il Colosseo. 

 

C. "Crociera nel Mediterraneo” - “La follia” 2015 

 costo del progetto  € 25.900,00 

 fonte di finanziamento contributi liberali dei partecipanti, finanziamento della  

Regione Toscana e contributo di B.Braun Spa 

 beneficiari   59 partecipanti. 

 risultati sociali pur essendo un progetto riguardante una gita sociale, viene   

annoverato nell’elenco dei grandi progetti per l’importanza 

che esso ha rivestito nell’aver consentito a persone disabili 

di vivere una “fiaba”. Non trascurabile è l’impegno di circa 2 

anni di lavoro organizzativo e di reperimento di 

indispensabili  risorse economiche. È sicuro che i 
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partecipanti a questa esperienza lo ricorderanno per 

sempre. 

 

D. Convegno Nazionale di Firenze – 17/18 ottobre 2015 

 costo del progetto € 20.900,00 

 fonte di finanziamento contributo dei partecipanti, co-finanziamento ATISB ed 

ALISB, contributi sponsor 

 beneficiari 178 partecipanti 

 risultati sociali il convegno ha presentato argomenti di assoluto livello 

scientifico e sociale, con temi innovativi e di forte presa sia 

per i genitori che per i ragazzi “più grandi” (chirurgia 

fetale, fisiatria, sessualità assistita e … molte altre). 

L’occasione è stata anche propizia per stringere una fattiva 

ed efficace sinergia tra le due associazioni coinvolte, 

nonché con l’associazione spina bifida catalana. 

La partecipazione, pur buona, ha sicuramente risentito di 

un altro importante e concomitante Convegno Nazionale. 

Nel corso del Convegno, infine, è stato presentato, il testo 

“ Il bambino con Spina Bifida e vescica neurogena“ della 

dott.ssa Simona Brescacin.  

  

E. Donazione AOU Meyer – Elettromedicali per “Elettrostimolazione vescicale” 

 costo del progetto € 7.300,00 

 fonte di finanziamento finanziamento ATISB  

 beneficiari bambini con vescica neurogena afferenti all’UOC di 

Urologia  

 risultati sociali la donazione, in linea con la consolidata tradizione 

dell’associazione, ha consentito di donare ulteriori 10 pack 

indispensabili per dare continuità al servizio di 

elettrostimolazione vescicale dell’ospedale assicurato dalla 

dott.ssa Maria Taverna. 

Preme evidenziare come la donazione sia stata sostenuta 

dagli “Amici dell’ATISB”, singole famiglie e “territori”, fra 

cui residenti nelle Marche.  

  

 

 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

A. “Stili di vita e benessere: vivere diversamente la disabilità” 

 costo del progetto € 8.035,00 

 fonte di finanziamento    € 5.475,00 CESVOT, € 560,00 sponsorizzazioni, €2.000,00 

ATISB 

 beneficiari 23 iscritti provenienti da ATISB e da altre realtà del 

territorio 
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 risultati sociali il corso, della durata di 4 mesi, ha impegnato a fondo 

l’associazione e si è svolto sia nei locali della sede operativa 

ed “all’esterno” presso strutture sportive per l’ippoterapia 

e per il tennis su sedia a rotelle. La finalità era la 

formazione di volontari con conoscenze mediche e 

psicologiche di base, riferite alla disabilità, ai corretti stili 

di vita e all’attività motoria e sportiva. 

 

 

B. Ciclo di 4 incontri per i giovani con il Dott. Leandro Scavo e la Dott.ssa Anne Marie 

Beukman 

 costo del progetto € 500,00 

 fonte di finanziamento    ATISB 

 beneficiari una media 12 giovani adulti associati per ciascun incontro 

 risultati sociali filo conduttore del ciclo di incontri svolti a cavallo tra il 

2014 e il 2015 è stato il confronto sui propri limiti, il 

cercare di superarli e la relazione d’aiuto  

 

 

C. Attività permanente dei consultori presso la sede  

 costo del progetto € 0,00  

 beneficiari i consultori psicologico, infermieristico, fisioterapico e 

scolastico si rivolgono a tutti gli associati e alla popolazione 

del Quartiere 5 di Firenze che manifesta un bisogno 

 risultati sociali l’attività di consulenza si è rivelata utile in tutti quei casi in 

cui si è manifestato un disagio dovuto   a problemi 

personali, familiari, fisici o di inserimento/integrazione 

scolastica 

  

  

  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

DDaa  ddiissttiinngguueerrssii  iinn  ““ccoommuunniiccaazziioonnee  eesstteerrnnaa””  ee  ““ccoommuunniiccaazziioonnee  iinntteerrnnaa””  aallll’’aassssoocciiaazziioonnee,,  ppuurr  ccoonn  

ccoonnttiinnuuee  ssoovvrraappppoossiizziioonnii  ee  ccoonnttaammiinnaazziioonnii  ffrraa  ii  dduuee  aassppeettttii..    

LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  rriivvoollttaa  vveerrssoo  ll’’eesstteerrnnoo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,,  ppeerrcceeppiittaa  ccoommee  eesssseennzziiaallee  ee,,    

ccoommee  ttaallee,,  vviieennee  pprreevviissttaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  ttuuttttii  ii  pprriinncciippaallii  pprrooggeettttii  rreeaalliizzzzaattii,,  aanncchhee  rriiccoorrrreennddoo  

aadd  iinntteerrvveennttii  aa  ttiittoolloo  oonneerroossoo  ssuuii  mmeezzzzii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ((ggiioorrnnaallii))    aassssoocciiaattii,,  ccoommuunnqquuee,,  qquuaannddoo  

ppoossssiibbiillee,,  aadd  aacccceessssii  ggrraattuuiittii  ((iinntteerrvveennttii  aa  ddiibbaattttiittii,,  ccoonnffeerreennzzee  ppuubbbblliicchhee,,  eecccc..)),,  aanncchhee  ssuull  

mmeezzzzoo  tteelleevviissiivvoo  ((ttrraassmmiissssiioonnee  ““MMoonniittoorr””  ddii  RReettee  88))..  

SSeemmpprree  ppuunnttuuaallmmeennttee  ootttteemmppeerraattaa  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  uuffffiicciiaallee,,  oo  rriissppoonnddeennttee  aadd  oobbbblliigghhii  

nnoorrmmaattiivvii::  

  aattttiivviittàà  iinnffoorrmmaattiivvaa  iissttiittuuzziioonnaallee,,  lleeggaattaa  aallllaa  rreevviissiioonnee  ddeell  RReeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeell  

VVoolloonnttaarriiaattoo  eedd  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  IIIIDD;;  

  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccaammppiioonnee  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ddii  aallccuunnee  iinnddaaggiinnii  ddii  sseettttoorree  ((IISSTTAATT,,      

UUnniivveerrssiittàà,,  CCNNVV));;    

  ppeerrccoorrssoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  ssoocciiaallee,,  ggeessttiittoo  ddaall  CCEESSVVOOTT  ..  
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LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinntteerrnnaa  aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  vviivvee,,  vviicceevveerrssaa,,  ddii  uunn  vvaarriiooppiinnttoo  mmoossaaiiccoo  ddii  aattttiivviittàà  

eedd  ooppppoorrttuunniittàà  mmeessssee  iinn  eesssseerree,,  ssuuddddiivviissee  aa  lloorroo  vvoollttaa  iinn  dduuee  ssoottttoo  ggrruuppppii::  aattttiivviittàà  aassssoocciiaattiivvee  

eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  ppaattoollooggiiaa//ddiissaabbiilliittàà..    

FFrraa  llee  pprriimmee  ppoossssiiaammoo  rriiccoorrddaarree  llaa  rreeggoollaarree  sstteessuurraa  ddeell  rreennddiiccoonnttoo  eeccoonnoommiiccoo  aaccccoommppaaggnnaattoo  

ddaall  ““BBiillaanncciioo  ssoocciiaallee””,,  iill  ccoossttaannttee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ssiittoo  iinntteerrnneett,,  ll’’iinnvviioo  pprreessssoocchhéé  ccoonnttiinnuuoo  ddii  

NNEEWWSSLLEETTTTEERR..  

LLee  sseeccoonnddee  aannnnoovveerraannoo  ll’’aattttiivviittàà  ccoonnggrreessssuuaallee,,  llaa  ssttaammppaa  ddii  tteessttii,,  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa  ee  

ggllii  iinnccoonnttrrii  ccoonn  ssppeecciiaalliissttii..    

  

A. Pubblicazione e distribuzione del testo del dott.ssa S. Berlangieri “La famiglia come 

punto di forza nella riabilitazione della disabilità” 

 costo del progetto € 0,00 

 fonte di finanziamento Stampa a cura della Regione Toscana nell’ambito del 

programma de “Festa della Toscana 2014” 

 beneficiari il testo è stato stampato in 500 copie e diffuso alle 

famiglie dell’Associazione ed operatori del campo 

educativo/sociale.  

 risultati sociali aver dotato famiglie ed operatori di un originale testo che 

traccia un quadro chiaro delle dinamiche familiari e 

riabilitative. In esso viene fatto riferimento agli stage per 

l’autonomia realizzati da ATISB  

 

B. Convegno Regionale «Disturbi del Tubo Neurale» - 12 aprile 2015 

 costo del progetto € 1.450,00  

 fonte di finanziamento    AOU Meyer, sponsorizzazioni di ditte sanitarie e 

cofinanziamento A.T.I.S.B. 

 beneficiari  108 partecipanti 

 risultati sociali  il Convegno ha beneficiato della collaborazione delle 

associazioni AISMAC, AIMA-Child e Azienda Sanitaria di 

Firenze, connotandosi, pertanto, come un vero proprio 

evento informativo per tutto il territorio di riferimento. Le 

relazioni hanno toccato temi medici nella prima sessione ed 

educativi nella seconda. 

 
 

  

AATTTTIIVVIITTAA’’  RRIICCRREEAATTIIVVEE  EE  CCUULLTTUURRAALLII  

GGiittee,,  vviissiittee  ccuullttuurraallii  eedd  aattttiivviittàà  ccoonnvviivviiaallii..  

RRaapppprreesseennttaa  oorrmmaaii  uunn  ppuunnttoo  ffeerrmmoo  nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  aassssoocciiaattiivvaa,,  iinn  qquuaannttoo  iill  bbiissooggnnoo  

aavvaannzzaattoo  ddaaggllii  aassssoocciiaattii  iinn  ttaall  sseennssoo  ssii  èè  mmaanntteennuuttaa  ccoossttaannttee  nneell  tteemmppoo,,  ppeerr  ttaallee  mmoottiivvoo  

ssoonnoo  ssttaattii  oorrggaanniizzzzaattii  aannccoorraa  ppiiùù  aappppuunnttaammeennttii,,  ppuurr  nnoonn  ssvvoollggeennddoo  vveerree  ee  pprroopprriiee  ggiittee  

ssoocciiaallii  ddii  ppiiùù  ggiioorrnnii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  rriiccoorrddaannoo::  Pesca sportiva e Festa di inizio estate a 

Barberino del Mugello, Festa di fine estate, Manifestazione «Agrario aperto» con la 

Provincia di Firenze, Visita al Museo del Bargello e alla Fondazione “ Contini-Bonaccossi”, 

presentazione del progetto “In cammino” e la tradizionale festa degli Auguri.   
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 fonte di finanziamento    contributi dei partecipanti 

 beneficiari le iniziative sono rivolte alle famiglie associate, nonché ai 

“soci sostenitori”, ovvero amici e    parenti delle famiglie 

stesse. Le presenze sono sempre state numerose. 

  risultati sociali le iniziative di “socializzazione” mantengono inalterato il 

loro valore di elemento catalizzatore per amicizie e 

rapporti interpersonali sinceri e “profondi”, che vanno a 

costituire quella specificità dell’A.T.I.S.B., fatta di 

divertimento, coesione, “calore” di sentimenti. Un “tesoro” 

da mantenere e valorizzare nel tempo, soprattutto in 

periodi di tensioni sociali come l’attuale, nonché quali 

importanti momenti di supporto e “sollievo”  per le famiglie. 

  
  

  

UULLTTEERRIIOORRII  AATTTTIIVVIITTÀÀ    

  

FFrraa  llee  mmoollttee  aallttrree  iinniizziiaattiivvee  ddaa  mmeennzziioonnaarree,,  ssii  rriiccoorrddaannoo  qquuaallee  bbrreevvee  eelleennccaazziioonnee::  

  ssttaaggee  rreessiiddeennzziiaallee  pprreessssoo  ““VViillllaa  iill  SSoorrrriissoo””    ee  sseeddee  ooppeerraattiivvaa  AATTIISSBB,,  ppeerr  ll’’aauuttoonnoommiiaa  

ddeell  bbaammbbiinnoo  ccoonn  SSppiinnaa  BBiiffiiddaa  

  uulltteerriioorree  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  aattttrreezzzzaattuurree  ddeellllaa  sseeddee  ““ooppeerraattiivvaa””  ccoonn  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  uunn  

lleettttiinnoo  ddaa  tteerraappiiaa  ;;  

  ccaammppeeggggiioo  ““iinnssiieemmee””  aadd  AAllbbiinniiaa  ((GGRR));;  

  aappeerrttuurraa  sseettttiimmaannaallee  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa  ssppeecciiaalliissttiiccaa  pprreessssoo  llaa  sseeddee  ““ooppeerraattiivvaa””;;  

  iimmppoorrttaannttii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  ssoosstteeggnnoo  aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattee  ddaall  CCRRAALL  TTEELLEECCOOMM  

TToossccaannaa--LLiigguurriiaa,,  ddaallllaa  CCAAPP  AAuuttoolliinneeee,,  ddaall  CCiirrccoolloo  ddeellllee  CCaasscciinnee  ddeell  RRiicccciioo  ee  lloo  

ssppeettttaaccoolloo””  LLaa  vviittaa  èè  aaddeessssoo,,  aall  TTeeaattrroo  BBuuccccii  ddii  SS..  GGiioovvaannnnii  VVaallddaarrnnoo;;  

  cciicclloo  ddii  ssooggggiioorrnnii  aallllaa  ““CCaassaa  ddii  AAlliiccee””    eedd  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee  ppeerriiooddiicchhee  ((tteennnniiss  iinn  sseeddiiaa  aa  

rrootteellllee,,  ssccii));;  

  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ccaalleennddaarriioo  dd''aarrttee  22001144  ee  22001155;;  

  ssttiippuullaa  ddeellllaa  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  FFiirreennzzee  ee  SSiieennaa  ppeerr  oossppiittaarree  ttiirroocciinnaannttii;;  

  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  uunn  nnuummeerroo  ccrreesscceennttee  ddii  aattttiivviittàà  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  ffrraa  ccuuii::  PPRREEMMIIOO  

IIMMPPRREESSAA++IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE++LLAAVVOORROO,,  GGiioorrnnaattaa  ddeellllee  MMaallaattttiiee  RRaarree,,  CCoonnvveeggnnoo  

NNaazziioonnaallee  AAFFPPCCII,,  CCoonnvveeggnnoo  ““FFaarree  rreettee  nneellllaa  ddiissaabbiilliittàà  aaccqquuiissiittaa””..  

  

  

NNeell  bbiieennnniioo  22001144//1155,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa,,  ssoonnoo  ssttaattee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  nnuummeerroossee  llee  iinniizziiaattiivvee  

lleeggaattee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  ““iissttiittuuzziioonnaallee””  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  iinn  mmoommeennttii  ddii  

vviissiibbiilliittàà  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo  iinn  ggeenneerraallee,,  ccoommee,,  ppeerraallttrroo,,  ssoonnoo  rriissuullttaattee  iinn  ddeecciissoo  aauummeennttoo  llee  

rriicchhiieessttee  ddii  ppaarrtteennaarriiaattoo  ee  ccoollllaabboorraazziioonnii  ggiiuunnttee  aallll’’AA..TT..II..SS..BB..  ddaa  aallttrrii  ssooggggeettttii  

ddeellll’’aassssoocciiaazziioonniissmmoo..  
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Caro Marco, buongiorno. 

  

Oggi sono in campeggio sola soletta ed ho la possibilità di concentrarmi sui miei pensieri, 

così ho deciso di usare questo mio ‘tempo di riflessione’ per comunicare con te. 

Volevi sapere quello che per noi rappresenta l’ATISB, ebbene, ti dico che per noi non siete 

un’associazione, uno sterile insieme di persone. Per noi ospitare l’ATISB significa 

confrontarsi con persone VERE, quando si pensa all’umanità come dovrebbe essere ci 

venite avanti agli occhi come esempio, quando nella vita vorremmo avere un’ispirazione 

per affrontare il giorno successivo Vi teniamo sempre in mente e nel cuore, siete Voi le 

persone ‘perfette’ alle quali fare riferimento nei momenti di buio e che, anche con i 

movimenti lenti (e spesso garantiti dalle ruote!) arrivate in pieno a colpire ed a seminare 

nei terreni delle emozioni e della ragione di chi Vi incontra. E’ una magia. Grazie per tutto 

quello che ci avete insegnato anche con la sola Vostra presenza. 

Non so se questo è quello che volevi ma è certamente il nostro umilissimo pensiero. 

Grazie. 

  

Cinzia, Franco & c. 

 

  

LLee  tteessttiimmoonniiaannzzee::    
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
24 

SSoosstteenneerree  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  

  
LL’’AA..TT..II..SS..BB..,,  ccoossttiittuuiittaassii  nneell  11998833  ccoonn  AAttttoo  PPuubbbblliiccoo  rreeggiissttrraattoo,,  rriiuunniissccee  llee  ffaammiigglliiee  ddeellllaa  

TToossccaannaa  nneell  ccuuii  nnuucclleeoo  èè  pprreesseennttee  uunn  ppoorrttaattoorree  ddii  SSppiinnaa  BBiiffiiddaa;;  ddaallll’’aannnnoo  11999955  èè  iissccrriittttaa  aall  

rreeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo  ee  ddaall  22000088  nneell  rreeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  PPeerrssoonnee  GGiiuurriiddiicchhee,,  

oovvvveerroo  ll’’AA..TT..II..SS..BB..  ,,  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  nnoorrmmaattiivvoo,,  èè  uunn’’aassssoocciiaazziioonnee  ““rriiccoonnoosscciiuuttaa””..  

  

LL’’aaddeessiioonnee  aall  RReeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo,,  iinnoollttrree,,  ccoonnffiigguurraa  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  ccoommee  

OONNLLUUSS  ((OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  nnoonn  lluuccrraattiivvaa  ddii  uuttiilliittàà  ssoocciiaallee))  ddii  ddiirriittttoo  oodd  ““aauuttoommaattiiccaa””,,  cciiòò  

ddeetteerrmmiinnaa::  ll’’aasssseennzzaa  ddeellll’’oobbbblliiggoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  pprroopprriioo  ssttaattuuttoo  ((rriimmaassttoo  ll’’oorriiggiinnaallee  ddeell  

11998833)),,  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ll’’aaccrroonniimmoo  OONNLLUUSS  nneellllee  pprroopprriiee  eessiiggeennzzee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  

eedd,,  iinnffiinnee,,  llaa  ddeettrraaiibbiilliittàà  ddeellllee  ddoonnaazziioonnii  aa  ffaavvoorree  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,,  ssiiaannoo  qquueessttee  iinn  ddeennaarroo,,  

cchhee  iinn  bbeennii  mmaatteerriiaallii  ((aarrtt..1133  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..446600  ddeell  44//1122//9977  ee  ddeellll''aarrtt..  1144  ddeell  

ddeeccrreettoo  lleeggggee  nn..  3355  ddeell  1144//33//0055,,  ccoonnvveerrttiittoo  iinn  lleeggggee  nn..8800  ddeell  1144//55//0055))..  

  

  

  

CCii  vvuuooii  aaiiuuttaarree??    
VVii  ssoonnoo  vvaarrii  mmooddii  ppeerr  ssoosstteenneerree  ll’’aassssoocciiaazziioonnee::  

11..  DDiivveennttaarree  ssoocciioo    

22..  DDoonnaazziioonnee  lliibbeerraallee    

33..  DDoonnaazziioonnee  ccoonnttiinnuuaattiivvaa  

44..  DDoonnaazziioonnee  ppeerr  rriiccoorrrreennzzee  ssppeecciiaallii  

55..  DDoonnaazziioonnee  ccoonn  iill  55xx11000000        

66..  DDoonnaazziioonnee  ddii  bbeennii  oo  sseerrvviizzii  

77..  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  eevveennttii  aa  ffaavvoorree  ddeellll’’AATTIISSBB  

88..  PPrroommoozziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddeellll’’AATTIISSBB  

99..  AAddoottttaannddoo  uunn  pprrooggeettttoo  

1100..  PPoossiizziioonnaannddoo  ““ssaallvvaaddaannaaii””  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  


