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Călduroase salutări tuturor asociaţilor şi simpatizanţilor. Oricând doriţi vă
puteţi dezactiva (vezi mai sus). Să te preocupe copiii, în oricare parte a
lumii, înseamnă să te preocupe şi al nostru viitor.
Înseamnă şi prevenirea situaţiilor de lipsuri în loc de a se limita la auto
compătimire. Vă prezentăm newsletter. Aceste news va fi trimis spre lectură
celor aproximativ 1.000 de prieteni.
Pentru cei care încă nu ne cunosc bine:
www.ilgiocattolo.org
Facebook

Activități desfașurate și proiecte
Emisiune TVR Timisoara
Consulatul Onorific al Italiei la
Timişoara ne-a făcut surpriza
prezentări Asociaţiei noastre
printr-o emisiune la TVR –
Timişoara. Prezintă foarte bine
activităţile noastre, în limba italiană,
adresându-se în principal
italienilor din România.
Emisiunea TV...

Ajutoare alimentare în situaţia critică Covid-19
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Prin oprirea activităţilor lucrative categoriile de persoane defavorizate s-au
regăsit fără loc de muncă şi fără ajutoare sociale indispensabile(deoarece în zona
noastră, deseori, munca este ocazională). Acestea au creat mari probleme de
subzistenţă mai ales familiilor cu mulţi copii.
Desigur, de la distanţă nu se pot face prea multe. Dar totuşi cu o bună
organizare am reuşit să facem ceva în această direcţie.
Datorită ajutoarelor trimise de un prieten italian din Timişoara (care ne trimite
cantităţi mari de alimente), a celor trimise de un prieten român din Reşiţa,
precum şi a cumpărăturilor noastre locale, am creat un sistem de distribuţie.
Evident, imaginaţi-vă dificultăţile operative.
Oricum, după un început, deloc uşor, lucrurile încep să meargă tot mai bine.
Acest mic miracol este înlesnit de solidaritatea prietenilor noştri (singuri nu am fi
putut susţine acest efort financiar). Reuşim să distribuim diverse produse
alimentare (atenţi la sănătate), detergenţi şi, mai ales, lapte şi biscuiţi
pentru copii.
Bineînţeles, totul cu respectarea regulilor de protecţie şi distanţare cerute prin
Ordonanţe.
Câteva foto in slideshow...

Raport activitate an 2019
Iată un scurt rezumat în format video-animaţie.
Raport

Înainte de blocada Covid-19
Întăriţi de experienţele trecute (misiunile noastre în România au început încă din
anul 1990, am pregătit o cameră unde am depozitat foarte multe jocuri
(pentru toate vârstele) unde copiii (de până la 14 ani) au intrat (câte doi)
pentru aşi alege câte un joc fiecare. Aceasta în idea că este educativ ai învăţa să
facă o alegere (bineînţeles le-am dat posibilitatea să-l şi schimbe). Fiecăruia i
s-a dat o pungă cu fructe şi câteva dulciuri.
Totul s-a desfăşurat în ordine iar materialele au fost mai mult ca suficiente; apoi
Providenţa (o familie din Lugoj care a fost ajutată de noi în 2004) ne-a trimis
dulciuri şi o maşină plină cu banane, portocale, mere. În această ocazie au venit
şi părinţii care au început să ne vorbească de rău, în toate felurile (sperăm că au
făcut-o din necunoaştere). Nu înţeleg de ce îi iertăm. Este emoţionant să faci
bine oamenilor dar este bine să nu te implici prea profund (deseori calea inimii
este ilogică pentru creier).
Majoritatea acestor copii nu au mai primit ceva asemănător. Uni
participă la activităţile noastre iar alţi vor veni.
Acum problema noastră este să găsim personal potrivit activităţilor noastre. Dar
sperăm …….
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Înainte de blocada Covid-19
Am primit vizita operativă a Giuliei care, împreună cu mama ei Sandra (de
curând pensionată) au participat la activităţile de dupămasă. Sandra a pregătit
chiar şi prăjituri italieneşti.
Încercăm să recuperăm ‘’copii dificili’’. Nu ne facem prea mari iluzii dar ne dăm
toată osteneala.

Tastă pentru donaţii cu PayPal
Instrucţiuni pentru alte tipuri de donaţii

UN GÂND CARE NE ÎNDRUMĂ:
"Ceea ce noi facem este doar o picătură într-un ocean, dar dacă n-am
face-o oceanul ar avea o picătură mai puțin".
Sfanta Tereza din Calcuta.
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