
 
Activităţi desfăşurate în anul 2017 

 (scurt rezumat) 

 

A) Organizarea activităţilor de după cursuri la Brădet. Aproape în toate după amiezile 
aproximativ 45 de copii (chiar şi de 5 ani), împărţiţi pe grupe sub îndrumarea a 8 persoane, 
fac următoarele activităţi: 
îşi fac lecţiile, cursuri de 
pian şi limba engleză, 
fotbal, dansuri populare. În 
şcoala noastră copiii de 
vârste diferite studiază 
simultan, câte două sau trei 
clase împreună din cauza 
numărului mic de copii, 
astfel profesorii trebuie sa 
lucreze cu programe 
diferite. Astfel, activitatea 
noastră devine cu atât mai utilă întrucât încercăm să completăm carenţele în educaţie.  

De asemena, cursul de limba engleză de la 
şcoala din Celnic se desfăşoară pentru 60 de copii, 
împărţiţi în grupe (odată pe săptămână).  

 
 
Şcoala este deschisă în permanență! Uneori, 
chiar și în zilele de sărbătoare se organizează 
activități precum: vizionarea unor filme, desfășurarea diverselor activități cu gustări între. 

Gustările servite sunt numai pe bază de alimente sănătoase (sunt evitate băuturile 
zaharoase şi gazoase şi alimentele nesănătoase; se serveşte doar pâine/biscuiţi, gem şi 
fructe). 

  



B) Sala Cinema este deseori plină. Este folosită şi pentru lecţii de ecologie, sănătate, etc... 
urmate de servirea de gustări sănătoase. 

 

 

 

    

 

 

 

C) Atenţie continuă educaţia pentru respectarea mediului. Deseori copiii se 
’’înarmează’’ cu mănuşi şi saci din plastic şi fac curăţenie în cartier, dând astfel adulţilor un 
exemplu de ceea ce ar trebui făcut mai des: aruncarea gunoiului în coşurile de gunoi (care 
acum sunt!).      

 

 

 

 

 

 

D) Grădiniţa din Brădet a fost dotată, astăzi fiind o încăpere modernă şi cu dotările 
necesare. 

                          



E) Urmărim  gestionarea echipei de fotbal ’’Orsetti di Brădet – Ursuleţii din Brădet’’ care 
acum este instruită şi din punct de vedere educativ, care este adevăratul nostru scop. 
Participă şi la turnee. 

   

 

 

 

 

  

F) Urmărim povestea emoţionantă a Irinei. Irina este o fetiţă încredinţată pentru 
creştere unei familii din Brădet, a început prin practicarea karate- ului graţie cursurilor 
iniţiate de Asociaţia noastră şi de sponsorii ei. Parcă ar fi o poveste din cartea ’’ Cuore’’ de 
Edmondo de Amicis, Irina traversa pădurea din apropiere, noaptea la lumina unei lanterne, 
ca să poată participa la antrenamente. Astăzi participa la concursuri internaţionale şi este 
şi premiată.   
Irina, a început karate în februarie 2013 ca participând la un joc iar apoi a devenit un lucru 
serios. La sfârşitul anului 2017 acumulase deja zeci de medalii (aur, argint, bronz); dar 
pactul încheiat şi respectat de Irina este: pe primul plan şcoala şi apoi karate! Cei din 
Asociaţie sunt mândri de rezultatele ei. 

 

 

 

 

 

 

G) Organizarea întâlnirii oficiale a Consulului Onorific Italian la Timişoara, cu 
autorităţile din zona Anina, în speranţa unor colaborări.   
                                    

 

 

 



 
H) Noul sediu din Anina, ’’ Centrul Alberto Capurro’’ – Este astăzi dotat astfel încât să 
poată primi voluntarii şi să gestioneze activităţi ludice/educative. 

      

Curtea exterioară este perfect funcţională datorită lucrărilor efectuate de Paolo. 

 

Au început activităţile cu copiii (chiar şi din Oraşul Nou). 

 

 

 

 

 



I) Ajutor acordat în câteva cazuri sociale.   

        

Dorin, 44 ani (a fost 
unul din copiii care trăia 
in canalele din 
Bucureşti), care trăia în 
subteran, fără apă, fără 
curent electric, deseori 
beat şi violent. Datorită 
afecţiunii şi încrederii 
acordate de noi a devenit 
tot mai echilibrat şi chiar 
afectuos. 

Îşi petrece mult din timpul 
său cu noi şi, cu încetul 
începe să înveţe să 
citească. 

 

L) Activităţi simple de gătit în bucătărie pentru copii şi tineri. 

 

 

 



 

 

M)  Activităţi intense în Tabere estive, cu zeci de copii şi numeroşi voluntari din Italia 
şi de la Timişoara. S-au realizat  rezultate optime privind integrarea copiilor. 

 

 

 

 

 Este una din activităţile din ultimii ani cu cele mai bune rezultate, datorate 
Giuliei şi tinerilor din asociaţia DItraVERSO 

şi cu ajutorul lui Antonia şi a lui Paolo. 

 

  

  

  

  

  



           

 

 
O) S-au organizat spectacole 
pentru copiii şi tinerii din Brădet. 

 

 



P) S-au organizat diverse excursii. Acestea sunt o ocazie bună de cunoaştere şi educare, 
mai ales pentru copiii care rareori au ocazia să iasă din cartierul lor. Colaborarea cu 
Asociaţia Generaţia Tânără din Timişoara ne este foarte utilă şi cu ocazia excursiilor. 
Condiţia de participare este ca la sfârşit să fie prezentată în scris o compunere. 

 

Locuri ale excursiilor:  Timişoara (5 zile) – Petroşani/Alba Iulia (2 zile) şi Salina Turda – 
Fabrica firmei Colussi de la Reşiţa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplasările sunt posibile şi datorită colaborării cu Primăria Anina care ne pune la 
dispoziţie mijloacele de transport. 

  



Q) Continuată colaborarea cu Asociaţia DItraVERSO din Castelnuovo Rangone (Modena-
Italia) prin organizarea unei serate pentru adunarea de fonduri în vederea organizării 
activităţilor estive la Brădet/Anina şi a serată pentru cunoaştere mai bine a celor care 
participă la activităţile estive.   

 

R) Un scurt curs de prim ajutor în colaborare cu Crucea Roşie din Reşiţa. 

 

 

 

 

 

 

S) Colaborare profitabilă cu Asociaţia Mansarda din Reşiţa pentru desfăşurarea 
activităţilor ludice (jocuri)/educative. 

 

 

 

 

 

 

 



T) Am avut în publicaţiile locale recenzii ale diverselor noastre activităţi (Festivalul 
Minorităţilor de la Timişoara, Sărbătorirea Paştelui la Brădet, Şcoala de Circ, Turneul de 
Fotbal). 

 

 

 

 

U) Întreţinerea şcolii din Brădet  prin reparaţii, materiale pentru curăţenie, etc.. 

 

V) Implementarea site-ului internet şi pagina facebook.  A crescut numărul 
destinatarilor newsletter Light (în limba italiană şi română) care astăzi este expediată la 
circa 1.000 adrese email.   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
W) A fost perfecţionat proiectul Turism solidar cu următoarele 
obiective: 
-  oferirea unei munci oneste localnicilor; 
-  cunoaşterea României de către italieni (pentru combaterea 
stereotipurilor); 
-  să facem cunoscută componenţa Asociaţiei şi s-o mărim. 
  
  

http://ilgiocattolo.org/turismo-solidale-menu/turismo-solidale 

 



X) S-a expediat un tir cu ajutoare umanitare pentru alte asociaţii locale. 

 

 

 

 
Y) S-a participat la Festivalul Minorităţilor de la Timişoara cu o delegaţie de copii din 
Brădet şi din Oraşul Nou, care au cântat şi vorbit în limba italiană. A fost o experienţă 
emoţionantă şi utilă pentru aceşti copii. A fost o activitate intens educativă, chiar dacă a 
fost şi obositoare, mai ales pentru Giulia care a coordonat perfect, pentru ’’mătușă 
Florentina’’ și d-na Rodica din Oraviţa. Copiii, care au fost cei mai mici participanţi la festival, 
provin, aproape toţi, din situaţii familiare dificile.     
 

Satisfacţie deplină pentru întreaga echipă a Asociaţiei. 

 

 

 

Aceasta este echipa operativă care a activat în mod constant pe perioada întregului an, la Brădet

        

În plus toţi prietenii şi voluntarii care în diverse moduri ne ajută, 
chiar făcând vizite frecvente în Romania, 

MULȚUMESC - GRAZIE ! 

www.ilgiocattolo.org 


