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PPrrooggeettttoo  GGiioovvaannii  AAiirroonnii  

 

ssppiinn--ooffff  ddeell  PPrrooggeettttoo  AAiirroonnee  ppeerr  ii  nnuuoovvii  ssttuuddeennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  

ssuuppeerriioorrii  rreessiiddeennttii  nneeii  ccoommuunnii  ddii  AAmmaattrriiccee  ee  AAccccuummoollii  

 

  

““TThheerree  aarree  oonnllyy  ttwwoo  llaassttiinngg  bbeeqquueessttss  wwee  ccaann  hhooppee  ttoo  ggiivvee  oouurr  cchhiillddrreenn..  

OOnnee  ooff  tthheessee  iiss  rroooottss;;  tthhee  ootthheerr,,  wwiinnggss..””  

  

  ““CCii  ssoonnoo  dduuee  ccoossee  dduurraattuurree  cchhee  ppoossssiiaammoo  ssppeerraarree  ddii  llaasscciiaarree  iinn  eerreeddiittàà  aaii  nnoossttrrii  ffiiggllii::  

llee  rraaddiiccii  ee  llee  aallii..””  
  

  WWiilllliiaamm  HHooddddiinngg  CCaarrtteerr  IIII  
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PPrreemmeessssaa  
PPeerr  llee  sstteessssee  mmoottiivvaazziioonnii  ddeell  PPrrooggeettttoo  AAiirroonnee,,  rriivvoollttoo  aaggllii  ssttuuddeennttii  uunniivveerrssiittaarrii,,  ddeessiiddeerriiaammoo  ffaarr  

ccoonnoosscceerree  aaii  ggiioovvaannii  cchhee  iinniizziiaannoo  llee  ssccuuoollee  ssuuppeerriioorrii,,  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ee  ddeellllaa  

ttuutteellaa  ddii  ttuuttttii  ii  ppaattrriimmoonnii  pprreesseennttii  nneell  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo..  

II  GGiioovvaannii  AAiirroonnii  mmaattuurraannoo  llee  lloorroo  ccoonnoosscceennzzee//ccoommppeetteennzzee  ccoonn  ll’’oosssseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  aadduullttii  ee  ddaa  

lloorroo  pprreennddoonnoo  ll’’eesseemmppiioo  cchhee  llii  ffoorrggeerràà  ppeerr  llaa  vviittaa  ffuuttuurraa..    

PPrrooggeettttoo    
FFoorrnniirree  uunn  ttaabblleett  aaggllii  ssttuuddeennttii  rreessiiddeennttii  nneeii  ccoommuunnii  ddii  AAccccuummoollii  ee  AAmmaattrriiccee  cchhee  iinniizziiaannoo  llee  

ssccuuoollee  ssuuppeerriioorrii..  

SSppiieeggaarree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  uunniivveerrssiittaarrii  ee  llee  iinniizziiaattiivvee  ccuullttuurraallii  ee  ddii  ssttuuddiioo  

ssuull  tteemmaa  ddeellllaa  ““qquuaalliittàà  ddii  vviittaa  nneeii  cceennttrrii  aabbiittaattii  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii””..  
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FFiinnaalliittàà  
FFaarr  sseennttiirree  llaa  vviicciinnaannzzaa  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  LLaaggaa  IInnssiieemmee  OOnnlluuss,,  iinn  qquueessttoo  ddiiffffiicciillee  mmoommeennttoo  ppeerr  

llaa  ccoommuunniittàà,,  ee  mmoossttrraarree  lloorroo  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ccoonnccrreettaa  ddeellllee  aazziioonnii  iissppiirraattee  aallllaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeeii  vvaalloorrii  

ddii  iiddeennttiittàà  ccoolllleettttiivvaa,,  aall  sseennssoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ee  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà  ddiiffffuussaa  ssuull  tteerrrriittoorriioo  cchhee  llii  hhaa  vviissttii  

nnaasscceerree  ee  cchhee,,  ssppeerraa,,  ddii  vveeddeerrllii  aanncchhee  ssppiiccccaarree  iill  vvoolloo  ddaa  pprroottaaggoonniissttii..  

OObbiieettttiivvii  
  DDoottaarree  ii  ggiioovvaannii  ssttuuddeennttii  ddii  uunnoo  ssttrruummeennttoo  uuttiillee  aanncchhee  aallllaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddii  vvaalloorrii  ppoossiittiivvii,,  aalllloo  

ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  aallll’’iinntteeggrraazziioonnee  ssoocciiaallee;;  

  SSccoommmmeetttteerree  ssuuii  ggiioovvaannii  ssttuuddeennttii  nneellllaa  ssppeerraannzzaa  ddii  oosssseerrvvaarrllii,,  lliibbeerrii  ee  ccoorraaggggiioossii,,  qquuaannddoo  

pprreennddeerraannnnoo  iill  vvoolloo  ffiieerrii  ddii  aappppaarrtteenneerree  aa  qquueessttoo  tteerrrriittoorriioo..  

AAssppeettttii  ooppeerraattiivvii  
  IInnddiivviidduuaarree  ggllii  ssttuuddeennttii  rreessiiddeennttii  ((ssttiimmaattii  iinn  ppooccoo  ppiiùù  ddii  3300  uunniittàà)),,  cchhee  aacccceeddoonnoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  

vvoollttaa  aallllee  ssccuuoollee  ssuuppeerriioorrii,,  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  ttaabblleett  ((vvaalloorree  ddii  mmeerrccaattoo  ddii  €€  227700  cciirrccaa));;  

  RReennddeerree  ffrruuiibbiillii  llee  pprreessttaazziioonnii  ee  ii  mmeezzzzii  ddiissppoonniibbiillii  aall  CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  ddeell  pprrooggeettttoo  ““CCaannttiieerree  CCoollaa  

ddeellll’’AAmmaattrriiccee””..    

            AAmmaattrriiccee,,    oottttoobbrree  22001166  
AArrmmaannddoo  NNaannnnii  

PPrreessiiddeennttee  
 


