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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
Suntem întrebaţi dacă avem probleme datorate învecinării la nord cu Ucraina.
Noi ne aflăm în S-V României deci în partea opusă. Conştienţi de situaţia
gravă am comunicat disponibilitatea pentru găzduirea unor mame cu
copii, folosind Şcoala din Brădet, dar încă în părţile noastre nu sunt refugiaţi
(aceştia preferă zone de graniţă sau localităţi din străinătate).
Noi am ajutat, cu bani, o refugiată din Bucureşti, căreia i s-a procurat un
pat şi o saltea speciale, necesare handicapului avut. Situaţia acestei doamne în
vârstă ne-a fost confirmată de un amic medic.
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Noi ne desfăşurăm activităţile destul de normal şi constatăm mărirea
numărului celor prezenţi. Au fost zile când erau prezenţi chiar 30 de
copii, dar media este de 15 – 20. Urmează apoi scăderi repetate care pe
noi ne îngrijorează. Preocupările noastre zilnice sunt de a identifica metode cât
mai diverseşi utile în situaţii diferite. Anumiţi copii sunt greu gestionabili întrucât
nu au mai fost instituţionalizaţi pentru a învăţa socializarea. Unele mame le dau
chiar tranchilizante (lucru criminal) pentrucă nu înţeleg că aceştia sunt doar
victimele situaţiilor trăite în familie (situaţii trăite şi de ele la rândul lor).

Excursie cu trenul, Anina – Oraviţa.
Merită vizionarea video-ului ca să vedeţi bucuria
copiilor; pentru uni era prima lor ieşire în afara
Aninei şi prima dată într-un restaurant…).
Aducem mulţumiri Primăriei din Anina care a
asigurat drumul de întoarcere.
Video...

Priviţi aceşti ştrengari:
Video-ştrengari...

Anul 2021, pentru adunarea de fonduri, a fost unul bun dar
cheltuielile cresc continu iar refacerea imobilului nu este terminată
(chiar dacă este avansată).
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Dar aici, cum toate proiectele noastre par nebuneşti, noi
suntem încrezători.

� ’’Acolo unde dispare fantezia, începe Romania’’

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
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