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

Fotografia din antet este şi mulţumirea adusă firmei Monte Banato
(Colussi) din Reşiţa pentru donaţiile lunare de paste făinoase şi biscuiţi care
fac parte din pachetele pe care noi le dăruim familiilor.
Cu toate greutăţile întâmpinate în această perioadă, cu toate restricţiile
prevăzute anti Covid, continuăm să activăm la Centrul din Anina ‘’Casa

Copiilor’’.
a) Copiii continuă să vină la noi cu regularitate, în zilele de vacanţă de la
ora 12,00. Aproape toţi ar avea nevoie de o persoană de sprijin pentru uneori
gravele lor probleme care sunt cele de lipsă de concentrare şi memorare şi până
la hiperactivitate (uneori violenţă). Personalul nostru se implică cu multă dăruire.
Încercăm să folosim inteligenţa sufletului, fiind conştienţi de nevoia acestora
de afecţiune/atenţie şi încercăm întrerupem cercul vicios în care aceştia de mici
se sbat, din păcate.
Am pregătit pentru aceşti copii, persoane specializate din Italia care să ocupe
postul de coordonator/operator, dar pentru activarea acestora trebuie să
aşteptăm intrarea în ‘’normalitate’’ din cauza Covid-ului (şi noi intrăm cu
dificultate în Romania, în această perioadă). Aşteptăm cu nerăbdare începerea
unei noi faze operative.
b) Mini excursie instructivă la Muzeul Minei, încheiată în pizzerie (pentru
participanţi a fost o mare sărbătoare)
c) Curăţenie generală în curte (pe lângă faptul că este utilă este şi foarte
educativă).
d) Ore de psihologie, câteva ore la săptămână (activitate care trebuie
susţinută fiind benefică pentru copii).
e) Sport.
Bineînţeles ne confruntăm cu diverse probleme, cheltuieli neprevăzute,
stricăciuni, persoane greu de gestionat, manifestări nepotrivite care trebuiesc
calmate, etc… Dar acestea nu întotdeauna le raportăm, pentrucă ‘’este scopul
nostru’’… rezolvarea problemelor.

Cărticică cu fotografii de răsfoit online…

Am cumpărat jocurile prevăzute în
Metoda Montessori.

Despre Reabilitare
În acelaşi timp cu desfăşurarea
activităţilor ne dedicăm şi fazei a doua
a reabilitării: curtea (acoperişul
depozitului şi al centralei termice) şi
unele încăperi interioare.

Tastă pentru donaţii cu PayPal
Instrucţiuni pentru alte tipuri de donaţii

Ne-am perfecţionat pagina în care puteţi face donaţii. În prezent sunt
posibile(dar şi foarte utile) şi donaţiile periodice, întrucât ne permit programarea
mai bună a acţiunilor. Pagina este susţinută de platforme Europene (Stripe şi
Donorbox) autorizate pentru gestionarea datelor

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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