Disiscriviti

Vedi su Web

Călduroase salutări tuturor asociaţilor şi simpatizanţilor.
Ursulețul vă prezintă ultimele noutăţi ale activităţilor desfăşurate de
Asociaţia ‘’Il Giocattolo’’ în Romania.
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
Crăciun la Anina
Pentru început vă prezentam un minivideo care reprezintă bine ceea ce am
făcut pentru aceşti copii în perioada
sărbătorilor de Crăciun.
Au participat şi reprezentanţi ai Poliţiei
locale.
Mini video facu de Politia....

Video nostru ...

Istoria noastră
Mario, 11 ani, este unul dintre copiii care nu au
frecventat niciodata şcoala. Trăieşte într-o familie
‘’problematică’’ împreună cu ceilalţi fraţi cu
nprobleme de comportament. Bea o sticlă de
energizant zilnic (bănuim chiar şi droguri uşoare).
Întotdeauna a avut un comportament ‘’sfidător’’ şi
rar a fost văzut în Asociaţie.
Attilio, cu multă răbdare, l-a atras în grupul nostru şi
a reuşit să-i îndrume paşii spre a scrie într-un caiet.
Rezultatul: Mario a cerut să-l ajutăm să se
înscrie la şcoală. Nu-i va fi uşor deoarece toţi
colegii lui vor avea vârste mai mici. Dar simplul fapt
că şi-a exprimat dorinţa de a se înscrie la şcoală este
pentru noi un fapt îmbucurător.

Suntem furnizori de servicii sociale!
Am obţinut autorizaţia, fapt ce ne deschide calea pentru a
încerca forme de finanţare în acest domeniu. Prin această
autorizare ne-a fost legitimată activitatea desfăşurată până
acum în această direcţie.

Institutul de reeducare pentru
minori
Am pregătit 130 de pungi
conţinând: biscuiţi, ciocolată, muffin,
săpun, pastă şi perie de dinţi şi altele.
Copii noştri le-au pregătit felicitări,
toate semnate.
Acest proiect a fost dublu educativ
(pentru copiii noştri care au ‘’lucrat’’ de
fapt pentru alţi copii dar necuno-scuţi
iar pentru destinatari am dat un
semnal că cineva se gândeşte la ei).
Toate acestea au fost înmânate
Episcopului adj. Greco-catolic din
Lugoj.
Intenţionăm să continuăm cu
asemenea iniţiative.

Un rezumat al activităţii noastre
Un grup numeros de copii ne demonstrează că au constanţă în

participare la activităţile noastre.
Munca noastră este o luptă continuă: nu întotdeauna avem sprijinul familiilor
copiilor ajutaţi de noi, diferenţa culturală este foarte mare. Avem convingerea că
toţi merită mai mult; suntem conştienţi că avem foarte mult de lucru.
Misiunea noastră este să prevenim posibilele situaţii de neajunsuri din
viaţa acestor copii – pentrucă ocupându-ne de copii
ne ocupăm de viitorul nostru.

Numai împreună putem fi fericiţi!

DONEAZĂ ACUM
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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