
مهمة هي ما  Raggio di Sole "Raggio di Sole Onlus" المساعدة إلى يحتاجون مميزين أشخاص مع تتعامل جمعية هي 

 أعضاء عشرة قبل من 1963 يونيو في روما في للربح الهادفة غير المنظمة إنشاء تم. الجسدية  النفسية أمراضهم بسبب

يستوعب. آخر شخص أي من أقل وليس ، واالندماج واالستقالل الحياة بفرصة أطفالهم يتمتع أن أرادوا ، مؤسسين  "Raggio 

di Sole" 51 من والعديد ، عائلة ودفء ، محمية وحياة ، منزاًل  لهم يوفر. سكني شبه 30 و سكنًا 21 ذلك في بما ، ضيفًا 

توفر ، ذلك على عالوة. والترفيهية واإلبداعية التأهيلية األنشطة  "Raggio di Sole" تحت وتضع ، الطبية االحتياجات لهم 

ومساعدي ، التأهيل وإعادة ، األطباء مثل محترفًا فريقًا تصرفهم  UAP (المرخصين غير المساعدين العاملين  .)- اليوم 

 ، اإلفطار لونويتناو مالبسهم يرتدون ، الغسيل وبعد صباًحا 7:30 الساعة في السكنيون الرجال يستيقظ لشبابنا النموذجي

إلى يصلون الذين المقيمين شبه الرجال مع يجتمعون  Raggio di Sole في  التأهيل إعادة أنشطة تبدأ. صغيرة حافلة خدمة مع 

 بشكل أو أفراد 7 من مجموعة في معظمها ، مختلفة بأنشطة الرجال يقوم ، األيام خالل. صباًحا 9.00/  8.45 الساعة

 هي الجماعية األنشطة فإن ، الخصوص وجه على. منهم كل في التأهيل وإعادة األطباء ده أع زمني لجدول وفقًا ، فردي

 الفردية األنشطة. الثقافية والزيارات والموسيقى والسينما والجمباز الصغيرة والحرف والبستنة والمسرح للرسم العمل ورش

 خفيفة وجبة مثل استراحات أنشطتها تتخلل. المهني والعالج النطق ومعالج نفساني طبيب مع واالجتماع ، الطبيعي العالج هي

 الساعة في. شخص لكل الخاصة االحتياجات مراعاة مع ، األطباء قبل من يوميًا الرجال قائمة اختيار يتم. والغداء الصباح

 التي الترفيهية أنشطتهب السكن يقوم األثناء هذه في. منازلهم إلى تعيدهم التي الصغيرة الحافلة السكنية شبه تأخذ ، مساءً  2.45

مساعدو يساعد ، العشاء بعد. والعشاء الظهر بعد خفيفة وجبة تقطعها  UAP النوم مالبس ووضع أنفسهم غسل على األوالد 

 عدم فقط منهم نطلب! معنا الوقت بعض لقضاء دائما بهم مرحب واألقارب اآلباء! وطنهم هو سول دي راجيو. بهم الخاصة
التأهيل إعادة برامج بتنفيذ نيقومو بينما ، اإلزعاج . 


