
Activități desfășurate 

Scurt sumar al activităților desfășurate. 

Anul 2014 

A)Reluarea activității școală după școală din Brădet, cu participarea tuturor copiilor 
din clasele primare. Timp de 3 zile pe săptămână (6 ore în total), cu învățători 
pregătiți. Se servește gustare doar pe bază de lucruri sănătoase (înlăturând băuturile 
îndulcite cu zahăr/sifonoase și diferite mizerii): doar pâine/biscuiți, gem și fructe). 

   

B)Completarea restructurării grădiniței din Bradet, de-acum cu structură 
modernă și dotări. 

   

C) Construirea a două serii de jocuri din lemn pentru parc (Brădet și Măguri).  

 

D)Instituirea și dotarea cu toate cele de trebuință (bluze, treninguri, mănuși) pentru 
echipa de fotbal a "Ursuleților din Brădet".    

  



 
E)Începerea Cursului de handbal pentru fetițe de la 10 la 15 ani. 

   

 
F) Procurarea și susținerea intervenției dentiștilor voluntari italieni ai lui 
Overland for Smile. Au tratat circa sute de copii (!), și cu participarea unor clowni ai 
asociației milaneze Veronica Sacchi, echipați cu o valiză de jocuri, paiațe, culori și … 
fantezie. 

   

 
G) Consemnarea a 57 de paturi azilului din Anina, TV, cărucioare, creme și diferite 
ajutoare.Aducerea de diferite materiale(un TIR) pentru școli, familii și Primărie. 

   

 
H) Stimularea de muncă voluntarăpentru umplerea găurilor străzii Anina-Brădet. 
După aproape 5 ani sămânța voluntariatului pare să facă o spărtură.  

   



 
I) Organizarea Petrecerii la Azilul din Anina. "Bunicii", emoționați, au primit și un 
pachet cu diferite atenții. O petrecere simplă, cu prima ieșire în public a 
copiilor/băieților noștri de la cursurile de muzică. O pensulă de veselie care în mod 
sigur i-a făcut fericiți pe oaspeți. 

   

 
J) Asistarea unor cazuri sociale (sărăcie accentuată). În particular: o familie cu 10 
copii (din care unul în pericol de moarte, ca și fratele său decedat acum un an); familii 
cu numeroși copii (unele în situații dramatice); diferite ajutoare pentru persoane și 
copii întâlniți pe stradă;  susținerea economică (pe lângă instituții) a unor băieți cu 
familii “slabe”. 

   

   

 
K) Instituirea cursului de engleză și de geografie. 

 

 
L)Continuarea cursului  de pian. 

 



 
M) Continuarea și extinderea cursului de chitară. 

 

N) Continuarea activității educative ecologice a copiilor, tinerilor și adulților din 
Brădet. 

 

 
O)Predarea curățătorului de cartofi/legume la masa săracilor din Anina. 

  

P) Organizarea excursiei băieților din Brădet la Petroșani (pe lângă Asociația 
din Belluno "Pollicino").Experiență utilă pentru formarea lor (viață în comun, 
vizitarea unei peșteri naturale, a unui castel medieval, muzee).  

  

Q)Oferirea de ajutor Asociației Humanitas Pro Deo din Reșița, o mică comunitate de 
găzduire ce împarte 60 de mese copiilor și funcționează și ca centru diurn și nocturn;   

 



 
R)Susținerea unui om de afaceri italian în deschiderea și dezvoltarea unei mici 
activități artizanale la Anina. 

 
S)Desfășurarea primelor cercetări asupra caracteristicilor turistice ale zonei, cu scopul 
de a crea locuri de muncă.  

   

 
T) Castelul din Vărădia –Realizarea planimetriei și a calculului metric pentru 
restructurare. Proiectul, care se va desfășua în 2015, este acela al unui Centru diurn 
pentru bătrâni și copii împreună (evident, cu respectarea respectivelor diferite 
exigențe). Numele imaginat pentru această structură este: "Castelul Bunici și Nepoți”. 

 

 
U)Luarea în locație (licitație publică) a unui teren de 1.000 m2 la Brădet, pentru un 
experiment de agricultură, de desfășurat în 2015, pentru producția de roșii cu marca 
“Il Giocattolo”. Scopul este acela de a solicita micro ințiative de afaceri. 

 
W) Susținerea la Parma a unui concert de binefacere cu extraordinarii LSD (muzică 
de Beatles).  

   



 
X) Sărbătoarea Sf. Nicolae pentru copiii din Măguri (sat rrom) pentru împărțirea de 
jocuri și ciocolate copiilor. 

   

 
Y)Întreținerea școlii cu lucrări, materiale de curățenie, reparații, ecc… 

  

 
Z) Primirea recunoașterii de cetățenie de onoare a orașului Anina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unii asociați care au venit la Brădet/Vărădia în cursul anului: 

 

 


