
 

Activităţi făcute 

O scurtă trecere în revistă ale activități desfășurate. 

Anul 2013 

A) Brădet - Zugrăvirea externa a școlii si tuturor claselor. Școala este foarte frumoasa 
si perfect dotată. 

   

 

B) A început cursul de pian. 

 

C) A început cursul de chitară. 

 

D) A început cursul de karate (cu mari satisfacții – chiar în privința rezultatelor 
sportive).  S-a achiziționat echipament și s-au sponsorizat diferite deplasări (care 
oricum sunt utile pentru formarea culturală și experiența copiilor care în multe 
cazuri nu au ieșit niciodată din Brădet). 

          



       

E) S-a trăit fericita experiență jurnalistică „Ecoul din Munţi – Jurnalul din Brădet”. 

 

F) Îngrijirea unor cazuri dificile de persoane afectate social (de sărăcia excesivă) și 
sanitar (copii și adulți), chiar și prin intermediul unor structuri medicale italiane. 
În mod special: 
- o familie cu 10 copii (dintre care unul în pericol de moarte, ca fratele decedat cu 
puțin timp în urmă); 
- 2 familii cu numeroși copii (dintre care una în situație dramatică); 
- o fetiță cu scolioză foarte accentuată (și handicap mintal); 
- un adult cu diabet accentuat și orbire; 
- diferite ajutoare acordate unor persoane și copii întâlniți pe stradă; 
- suport economic (pe lângă unele instituții) pentru unii adolescenţi cu familii 
„șubrede”. 

         

 

G) S-a colaborat cu Primăria din Anina care a deschis Cantina săracilor, pentru a oferi 
masa zilnică a 60 de persoane (furnizați echipamente). 

   

H) S-a instituit echipa de fotbal „Lupii din Brădet”. 

 



I) S-a configurat dispensarul medical din Brădet (administrat de Primărie). 

    

L) S-a pus în siguranță instalația electrică a unui Centru de zi din Reșița, de care s-au 
ocupat voluntari români coordonați de către o fată care-și dedică viața proiectului lor: 
dau alimente și cazare unui număr de vreo 15 adolescenţi, printre ei fiind cele trei 
surori pe care le sponsorizăm noi de aproape trei ani (cu mare satisfacție în privința 
comportamentului) și mai oferă și masa de prânz pentru 60 de copii săraci. Se 
finanțează în mare parte printr-un magazin de articole folosite (o idee cu adevărat 
bună). 

   

M) S-a căutat să se înceapă mici activități economice la Brădet pentru a oferi un 
mijloc de susținere economică familiilor. 

N) S-a adus material (un TIR) pentru spital, școli, familii și Primărie. 

       

O) S-a urmărit educaţiei ecologice cu copiii, tinerii şi adulţii din Brădet. Facute mai 
multe campanii de curăţare a mediului din cartier şi zona înconjurătoare.  

   

P) S-a urmărit o colaborare activă cu cultele religioase (Ortodocși, Penticostali și 
Baptiști), pentru a arăta deschiderea noastră totală către orice confesiune. 

 



Q) Achiziţionarea de cărţi pentru copii. 

R) Întreţinerea şcolii cu materiale de curăţenie, asigurarea lemnelor pe timp de iarnă 
(sparte şi aduse în şcoală), asigurarea cu materiale necesare desfăşurării procesului 
educativ (tus, hârtie, etc.). 

S) Construit pentru mediul urban Brădet  

       


