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

STIMULAŢI-VĂ ATENŢIA
Aceste două fotografii se diferenţiază prin 20 mici particularităţi;
găseşte-le!
Această comparaţie ne face să fim orgolioşi pentru activitatea noastră, care
oricum continuă pentrucă sunt încă multe lucruri de făcut (de fapt nu se va
termina niciodată şi pentrucă ideile noi apar în continuare!).
Pentru cei interesaţi, pot urmări o raită actualizată a sediului nostru (clik aici)

a) Mini excursie, cu rol educativ, cu trenul Anina – Oraviţa datorată
proiectului "Viaggi Solidali", sponsorii noştri. (Foto în Slideshow).
b) Avem o echipă operativă care lucrează la un proiect, în colaborare cu alte
asociaţii, dedicat copiilor ai căror părinţi sunt în străinătate. Este o
activitate susţinută timp de doi ani. Aducem mulţumiri Barbarei, Florentinei,
Nicoletei cu Michele.
c) S-a modificat modul de acordare a alimentelor pentru familii (mai ales
lapte şi biscuiţi). Ţinând cont că se creau invidii, contestaţii nefondate şi confuzie
şi pentru faptul că noi refuzăm să acţionăm ca şi ‘’unii’’ care acordă ajutoarele ca
pe o ‘’compensaţie’’ pentru prezenţa copiilor la anumite activităţi (în fapt o
‘’cumpărare’’ a prezenţei) am stabilit un nou mod de acordare: într-o zi din
săptămână (fără a fi anunţată în prealabil) copiii prezenţi la activităţi
pleacă acasă cu o plasă cu alimente. Am constatat că această modalitate
funcţionează foarte bine. Este un know how care ar trebui brevetat!

Stefania, expertă italiană în colaborare, şi-a început activitatea în mod
continu la noi. Priviţi-o cum încă de la început este ‘’obiectul pupăturilor‘’
micuţilor noştri, mereu doritori de afecţiune datorită situaţiei lor familiare.

Logo-ul specific proiectului ‘’casa
copiilor’’ – Centrul Don Bosco’’

Activităţile noastre le puteţi vedea în acest
Slideshow.

Slideshow...

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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