
Activităţi desfăşurate 

Scurt rezumat al activităţilor desfăşurate de Asociaţia noastră în anul 2015. 

 

Anno 2015 

A)  Gestionate activităţile ‘’extra- scolare’’ de la Brădet,  cu participarea tuturor 
elevilor. În această şcoală, din lipsa de personal calificat,  elevii din diverse clase 
învaţă împreună sub îndrumarea unui învăţător. Astfel că noi,  2-3 dupămese pe 
săptămână, îndrumăm elevii în activitatea lor de efectuare a temelor şcolare, dar 
separat, pe clase. Acest fapt face ca  activitatea noastră să fie cu atât mai utilă iar 
provocarea noastră este să îndrumăm astfel elevii încât la sfârşitul anului şcolar să fi 
parcurs cu folos întregul program şcolar. Am ieşit învingători şi în anul 2015! 

La şcoală se serveşte gustarea numai din alimente sănătoase (fără băuturi răcoritoare 
cu zahăr/ gazate sau altele nesănătoase): numai cu pâine/biscuiţi, marmeladă şi fructe. 

Şcoala este totdeauna deschisă pentru elevi ! Chiar în zilele fără program sau de 
sărbătoare se organizează activităţi (filme, probe de canto, gustări şi alte). 

 

    
 

   
 
B) Cursuri de Muzică, (pian şi chitară) în fiecare Vineri. 

   



C) Cursuri de ecologie sub formă de ateliere pentru a sensibiliza copii pentru 
respectarea mediului, vorbindu-le despre ciclul apei în natură, despre reciclarea 
gunoiului şi efectuând împreună plimbări utile în natură (pădure). Deseori copii se 
dotează cu mănuşi şi saci de plastic şi curăţă cartierul, dând astfel exemplu adulţilor 
despre ce anume ar trebui făcut: aruncarea(adunarea) gunoaielor în pubele (coşuri). 

  

D) Furnizat suport material pentru Grădiniţa din Brădet care astăzi este o 
structură modernă şi dotată. 

   

E) S-a continuat gestionarea echipei de fotbal a ‘’Ursuleţilor din Brădet’’. În anul 
2016 va interveni o totală reînoire a metodologiei educative (adevăratul nostru scop). 

 

F) Emoţionanta poveste de viaţă a Irinei. Irina este o fată încredinţată spre creştere 
unei familii din Brădet, ea a început practicarea sportului Karate datorită cursurilor 
propuse de Asociaţia noastră şi a sponsorilor ei. Precum în povestirile lui Edmondo De 
Amicis în cartea ‘’Cuore’’ (‘’Inimă de copil’’), Irina traversează pădurea, noaptea, 
condusă de lumina unei lanterne numai ca să participe la antrenamentele sportului 
îndrăgit - karate. Totul a început în februarie 2013 ca o joacă pentruca apoi să devină 
un lucru serios. Astăzi participă şi câştigă  concursuri internaţionale. La sfârşitul anului 
2015 cucerise deja 21 de medalii (13 de aur, 5 de argint, 3 de bronz) şi 1 cupă de aur 
dar înţelegerea noastră este clar definită: pe primul loc învăţătura şi după aceea Karate! 

 



G) Noul sediu al Asociaţiei din Anina – Lucrările au început la ‘’Centrul Alberto 
Capurro’’, un prieten italian al Asociaţiei decedat de curând, ataşat de Brădet.  În 
colaborare cu Davide (intreprinzător italian din Rimini care are o bijuterie în Anina),  cei 
aproximativ 120 m2 ce trebuie renovaţi vor cuprinde săli de lucru şi spaţii de locuit 
pentru operatori şi bine înţeles băi şi o bucătărie. 

H) S-a asigurat suport material ospiciului din Anina (creme, pastă de dinţi, etc..). 

   

I) S-a dat asistenţă cazurilor sociale (la limita sărăciei). În particular: unei familii cu 
10 copii (unul având viaţa în mare pericol, precum frăţiorul decedat cu un an în urmă); 
altor familii cu mulţi copii (unele în situaţii dramatice); diverse ajutoare acordate unor 
persoane şi copii întâlniţi pe stradă; suport economic pentru copii instituţionalizaţi 
aparţinând unor familii în mare dificultate economică. 

Dorin ( care de mic trăia în canalele din Bucureşti), datorită afecţiunii arătate de 
cei din Asociaţie, roadele încep să apară şi el ne demonstrează că este o persoană tot 
mai echilibrată şi ataşată de noi . Astăzi îşi dedică mult din timpul său celor din 
Asociaţie. 

    

S-a intervenit în cazul unui copil de 5 ani cu un nivel foarte mare al indicelui 
glicemic. Era un caz de culpă medicală. Se excludea că  ar putea fi un diabet (şi-au 
dat seama numai când indicele glicemic atinsese 480!). Copilul trebuia să facă 
numeroase teste pe parcursul unei zile, motiv pentru care Asociaţia a procurat tester-
ul şi ţine legătura cu minunata asociaţie din Parma (Italia) (http://www.agdparma.it) 
care deja ne-a furnizat cutii cu acest tester (sunt f.f. scumpe). 

Am suportat costurile pentru reparaţiile casei Angelei din Vişag, mama unui copil 
macrocefal. Casa, construită din lemn şi lut, avea nevoie urgentă de reparaţii întrucât 
un perete stătea să cadă. Lucrările au fost executate de familie. 

  



J) Misiunea ‘’ colinda’’ la Timişoara. 26 de copii şi tineri din Brădet  reprezentând 
întreaga comunitate, au bucurat cu colinda lor de Crăciun pe angajaţii firmei Zoppas 
(în prezenţa Consulului Onorific al Italiei la Timişoara), pe cei de la Zwiss Point, pe 
timişorenii adunaţi în Piaţa Victoriei şi pe cei de la Aeroportul Timişoara. Copiii au fost 
răsplătiţi cu vizitarea Aeroportului şi a unui avion de la Wizzair.  
Misiunea s-a încheiat  cu participarea, prin oferirea a 30 de bilete de firma Zoppas,  
la reprezentarea teatrală a piesei ‘’Frumoasa şi Bestia ‘’ după Jakob Grimm.  
Suntem siguri de utilitatea educativă pentru aceşti copii/tineri, care  implicaţi într-un 
proiect constructiv de care, datorită implicării (!), s-au putut bucura de rezultate. 
Acesta este o învăţătură pentru viaţă: ‘’dacă te implici, te bucuri de răsplată’’. 

 

   

K) Autorităţile din Anina au reabilitat drumul Brădet – Anina. În sfârşit se pune capăt 
izolării efective care a împiedecat/încetinit şi implementarea de către Asociaţie a 
multor activităţi sociale. 

  

 
M) Buna reuşită a expediţiei celor de la ‘’scout’’ (cercetaşi) italieni din Castel Nuovo 
Rangone (Modena)  conduşi de asociaţii noştri Andrea şi Giulia. Un traseu care a durat 
o săptămână, cu o lungă şedere în Brădet, unde conducătorii expediţiei au coordonat 
activităţi sociale cu copii noştri. În fiecare seară au organizat emoţionante focuri de 
tabără în stilul ‘’scout’’ pentru a împărtăşi emoţii şi a se descărca adrenalina. Copiii şi 
tinerii din Brădet, la început mai timid iar apoi susţinuţi de Michele s-au lăsat antrenaţi 
în aceste frumoase întâlniri.  Aceasta fiind o activitate utilă în scopuri educaţive 
(socializare). 
Tinerii cu toate că la plecarea din Italia au fost preveniţi asupra situaţiei din Brădet – 

 
L) S-au dăruit şcolii din Vărădia computere în funcţiune (chiar dacă nu au fost noi).  

 



România, la reîntoarcerea în Italia au făcut comentarii foarte pozitive şi chiar au 
organizat o întâlnire cu locuitorii localităţii de origine pentru a arăta utilitatea experienţei 
lor şi ataşamentul lor sincer de ‘’noii amici români’’. Şi au exprimat chiar aprecieri faţă 
de activităţile desfăşurate de Asociaţie. Ne place să credem că putem fi un exemplu 
pentru tineri; prin activităţile lor au înţeles, aşa precum şi noi suntem convinşi, cât este 
de mulţumitor să faci ceva util şi cât acesta, făcându-ne să ieşim din a ne limita la micile 
noastre obiceiuri, ne face mai buni. 

 

N) Organizarea de plimbări şi excursii cu tinerii din Brădet. 

     

 

O) S-a contribuit la mărirea Cantinei pentru săraci din Anina, sponsorizând gresia 
necesară. 

 



P) S-a construit gardul de lemn pentru împrejmuirea terenului de fotbal, prin 
participarea activă a tinerilor la aplicarea impregnantului. 

   

Q) Am făcut cadou, ‘’un munte de jucării’’,  unei asociaţii din Timişoara care se 
ocupă de copii.  

R) Castelul din Vărădia – s-a stabilit echipa de specialişti pentru reabilitare, sperând 
în fornduri Europene. Proiectul este pentru dezvoltarea unui Centru de zi pentru bătrâni 
şi copii, împreună, bineînţeles respectând diversele lor exigenţe. Denumirea gândită 
pentru acesta este: ‘’Castelul Bunici şi Nepoţi’’ este un proiect de pionerat pentru 
componenţa socială din Vărădia;  operaţiune relevantă şi de profil psihologic şi social 
inovator.  

 

 
S) Au fost plantate 400 de răsaduri de roşii în ‘’terenul nostru’’ din Brădet. Acest 
experiment a dat roade bune. Scopul a fost acela de a stimula micro iniţiative ale 
intreprinzătorilor. S-au recoltat 120 Kg de roşii care au fost vândute. Lucru cel mai bun 
a fost că am asigurat un loc de muncă pentru o femeie. Anul viitor sperăm la mai mult! 

  

 

 



 
T) S-a organizat în Parma (Italia) un concert de binefacere cu îndrăgita formaţie LSD 
care interpretează muzică Beatles. 

     

 
U) S-a participat împreună cu o delegaţie italiană la Festivalul Naţional al copiilor 
rom la Măguri (judeţ Timiş) sat cu majoritate rom, punând la punct un stand italian la 
care s-a distribuit gratuit pizza, dulciuri, tarte şi ciocolata elveţiană  a amicului nostru 
Gianni. 

  

V) Păstrarea şcolii din Brădet prin reparaţii, materiale de curăţenie, etc.  

 

W) A fost creat noul sit internet şi pagina de facebook. Am înfiinţată publicaţia 
FOAIA INFORMATIVĂ care prezintă realizările Asociaţiei (în limba română şi italiană) şi 
care este trimisă prin e-mail la peste 600 de amici ai Asociaţiei.  

    



X) Am gestionat activităţi de voluntariat cu mame din Brădet (care au preparat sosuri 
pentru vânzare). 

 

Y) Am prezentat realizările Asociaţiei, cu ocazia sărbătoririi proclamării Republicii 
Italia, la Timişoara. 

   

 
 
Z) S-a consolidat echipa operativă fixă la Brădet, acum compusă din Michele, 
Florentina şi Giulia. 

   

 

 

 

 

 

Asociaţii care au venit la Brădet / Vărădia / Măguri în cursul anului 2015: 

 



 

 


