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Italia	care	daruieste	–	Doua	asociatii
italiene	imbunatatesc	viata	banatenilor

Scris de Adrian Panduru - La Timișoara s-a marcat luni, 8
iunie, Ziua Italiei. Este primul an când Consulatul Italiei la
Timișoara marchează această zi din poziția de consulat
onorifc, până acum doi ani funcționând la Timișoara un
consulat general. De această dată, Ziua Italiei la Timișoara a
stat sub semnul voluntariatului și al carității.
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Deși Ziua Italiei se sărbătorește în 2 iunie, la
Timișoara a fost marcată în 8 iunie. Întreprinzătorii
din zonă au prezentat un adevărat regal gastronomic,
dar și proiecte de caritate, pentru că, de această dată,
Ziua Italiei la Timișoara s-a desfășurat sub genericul
“Italia care dăruiește”.

“Anul acesta, fiind și prima dată când sărbătorim Ziua
Italiei ca și consulat onorific al Italiei la Timișoara,
acum doi ani fiind un consulat general aici, am optat
să punem această zi sub titulatura , pentru a sublinia
nu doar prezența întreprinzătorilor italieni, care aduc
un know-how îmrpeună cu ei, care dau locuri de
muncă multor persoane din zonă, dar și să subliniem

0

7

Îmi placeÎmi place

DistribuieDistribuie

2

TweetTweet

Tion

Home Ştiri Localităţi Video Sport Div ertisment
Capitala
Culturala

Cum
cumpar? Publi24

Meteo Fata zilei Download Arhiv a

Logare

Italia care daruieste – Doua asociatii italiene imbunatatesc viata banatenilo... http://www.tion.ro/italia-care-daruieste-doua-asociatii-italiene-imbunatate...

1 di 3 09/06/2015 13:15



Cauta ziua ta de nastere in tabel! Vezi
ce te asteapta anul asta

DIAGNOSTICUL medicilor este DUR

Cele 3 bancuri de marţi. Ca să-ţi
meargă bine toată ziua!

Taguri: asociatii caritabile, curtea culorilor, il
giocatollo, ziua italiei

că pe lângă acestea există o adevărată rețea de
activități umanitare – una care are sediul în Caraș-
Severin, una în Timiș, asociații de caritate care dau
ajutor și sprijină comunitățile locale în care se află”, a
spus Silviu Lugojan, consulul onorific al Italiei la
Timișoara.

Italienii vor să aducă pe lângă investiții și locuri de
muncă, cultură, gastronomie, și apetența pentru
voluntariat și binefacere. Asociația din Caraș-Severin
s-a constituit în 2010, cu tot cu statut, sub numele “Il
giocattolo”, ea funcționând deja de ani buni, înainte să
devină “oficială”. Activitatea asociației își are sediul în
Brădet, un sat de lângă Anina. Prin intermediul acestei
asociații, italienii, împreună cu voluntarii români,
italienii au restaurat școala, fac activități de tipul
after-school, organizează cursuri de muzică, susțin
sportul, au o echipă de fotbal și de handbal, dar și o
viitoare campioană de karate, o fetiță de șapte ani,
Irina. Problema acestei campioane este că pentru a
ajunge acasă trebuie să treacă prin pădure, să facă 45
de kilometri pe jos cu o lanternă. De aceea, asociația
încearcă să cumpere o mașină pentru tatăl fetiței. De
asemenea asociația a construit și o grădiniță în sat și
oferă servicii de asistență nu doar copiilor, ci și
persoanelor cu probleme de sănătate din Brădet,
contribuie la masa săracilor, cu 150 de mese pe zi, și
încercă să stimuleze apariția voluntariatului în
comunitate.

Curtea Culorilor este cea de-a doua asociație, aflată la
Sârbova, lângă Timișoara, care le ajută pe tinerele din
orfelinat să se integreze în societate. Au tot felul de
ateliere, produc brânză, fac marmeladă, asociația a
organizat și un magazin second-hand, care a devenit
un fel de mall al satului și se bucură de un deosebit
succes. Tinerele se ocupă și de pictură pe sticlă,
realizează icoane. Au o grădină de mari dimnesiuni,
ceea ce le permite să cultive legume. Printre planurile
de viitor ale asociației se numără extinderea spațiului
actual al clădirii care le adăpostește și dezvoltarea
altor ateliere.
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