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Disiscriviti

Vedi su Web

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
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Cu toate dificultăţile acestei perioade, cu atenţia acordată precauţilor
anti Covid, Asociaţia noastră lucrează la consolidarea lucrărilor de la
Centrul ‘’ Casa Copiilor’’(Casa dei Bambini) din Anina.
Copiii sunt prezenţi cu o anumită regularitate, în toate dupăamiezile zilelor
libere. Pentru şcolari se fac lecţiile pentru acasă iar pentru cei ce nu sunt
prezenţi la şcoală organizăm recuperarea orelor şi a cunoştinţelor de bază.
Bineînţeles nu lipsesc jocurile şi gustările abundente (care pentru uni copii sunt
unica masă a zilei). Uneori mergem împreună şi în pizzerie.
Desigur ştiţi deja despre copiii de care se ocupă Asociaţia noastră că sunt foarte
dificili din cauza situaţiilor lor familiare de multe ori dramatice. Asociaţia
noastră este clasica ‘’picătură de apă’’ pentru ei care altfel ar fi pe
străzi.
Când sunt mai mulţi de zece copii (şi numărul lor creşte mereu, fiind zile în care
sunt şi douăzeci) ne este destul de greu cu organizarea lor şi de acea încercăm
să schimbăm metoda organizând grupe separate în orare diferite.
Regula de bază este includerea tuturor în program fără excluderi.
La noi întâlniţi copii turbulenţi, dintre cei care greu se pot adapta în societate cu
respectarea regulilor ei şi chiar o tânără cu un handicap mental. Noi încercăm, cu
răbdare, să-i recuperăm pe cei care se îndepărtează.
Una dintre probleme este cea a raspectării orarelor! Din păcate nu ştiu nici să
citească ceasul (se orientează după fluierul trenului, dacă acesta trece la ora
potrivită ajung la timp).
De curând avem în echipa de coordonare o psiholoagă, chiar dacă nu vine în
fiecare zi.
Din luna martie contăm pe activităţile în aer liber dar pe moment aproape toate
activităţile se desfăşoară în interior (în afară de jocurile în zăpadă).

În prezent studiem metoda Montessori, fără a
neglija figura extraordinară a profesoarei care şi-a
început cariera tocmai cu copii cu probleme serioase
de comportament.

Ajutor acordat familiilor
Continuăm acţiunea de ajutor acordat familiilor cu
produse alimentare şi de igienă, în special a celor
afectate de exigenţele anti covid-19.
Asigurăm mai ales lapte şi biscuiţi pentru copii
dar şi produse alimentare pentru bătrânii
singuri.
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Încercăm să dăm o structură mai formală
organizării pentrucă trebuie să respectăm
normele sanitare şi de siguranţă.
Bunele relaţii locale cultivate de noi ne-au permis să
încheiem o convenţie cu Primăria Anina.
În urma căreia beneficiem de o încurajatoare
contribuţie economică. Acesta este un semn că
suntem apreciaţi şi că am devenit o referinţă în
societate.

Proiecte specifice în curs de
desfăşurare
"SALUTăm" este un proiect al Bisericii
Valdese(Italia).
"Împotriva Covid-19" este un proiect în colaborare cu
alte asociaţii operaţionale în Romania.

Ne ocupăm de ultimul nostru ‘’nepoţel’’
Mama acestuia, neavând lapte pentru a-l alăpta la
sân, fiind subnutrită, îi asigurăm noi laptele praf
necesar hrănirii.
Dăm bun venit ultimului nostru ‘’nepoţel’’.

Cubul magic
Iată campioana noastră la recompunerea ‘’cubului
magic’’:
Mini video...
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Raport activitate an 2020
Un scurt rezumat în format video
animat
Report..

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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