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C ă t r e, 

Asociația Il Giocattolo, 
 

Noi cei de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin, prin Centrul de Tineret 

Mansarda, precum și cei de la Centrul de Voluntariat Reșița adresăm azi această scrisoare de 

mulțumire Asociației Il Gicattolo.    

Dorim să mulțumim Asociației Il Giocattolo pentru lupta neobosită pe care o poartă pentru copiii 

români de două decenii și jumătate. Implicarea și devotamentul asociației pentru o cauză așa 

de importantă cum este grija pentru copii și tineri ne face să ne simțim mai siguri în provocările 

cu care ne confruntăm în realizarea propriilor misiuni. Faptul că echipa Il Giocattolo, în frunte cu 

și neobosiții Giulia Vicenzi și Michele Coletto, nu renunță la responsabilitatea pe care și-au 

asumat-o ne fac mai hotărâți în propriile acțiuni. 

Ne arătăm recunoștința Giuliei Vicenzi și lui Michele Coletto, alături de care am colaborat o 

importantă perioadă din anul 2016. Experiențele la care am luat parte noi, lucrătorii de tineret și 

tinerii noștri de la Centrul de Tineret Mansarda și Centrul de Voluntariat Reșița, au fost pline de 

lecții noi, de care ne-am bucurat din plin cu toții. Considerăm că în cadrul proiectelor derulate în 

parteneriat ne-am stimulat creativitatea unii altora, ceea ce arată fără urmă de îndoială 

compatibilitatea misiunilor și viziunilor noastre. Giulia si Michele, modul vostru de lucru, energia 

și entuziasmul de care ați dat dovadă sunt exemple de urmat atât pentru noi dar și pentru 

tinerii noștri voluntari. 

Vă mulțumim și sperăm să continue cooperarea în acțiuni comune. 

Cu stimă și considerație, 

Cătălin HOGEA    Daniela LUPȘAN   

Director executiv    Consilier pentru tineret 
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C a t r e, 
Asociația Il Giocattolo,  
 

Noi,  della direzione regionale per lo Sport e Gioventù Caraş-Severin, attraverso 

il Centro della Gioventù Mansarda, come anche a nome del Centro del 

Voluntariato Reșița indirizziamo oggi questa lettera di ringraziamento 

all’Associazione Il Giocattolo. 

Desideriamo ringraziare l’Associazione Il Giocattolo per la lotta instancabile che 

sta svolgendo per i bambini romeni ormai da due deceni e mezzo. Il 

coinvolgimento e la devozione dell’associazione per una cauza così importante 

com’è la cura per i bambini e i giovani ci fa sentire più sicuri nelle sfide con cui 

ci confrontiamo nella realizzazione delle proprie missioni. Il fatto che la squadra 

Il Giocattolo, guidata dai anche dagli instancabili Giulia Vicenzi e Michele 

Coletto, non rinuncia alla responsabilità che si sono assunti, ci rendono più 

decisi nelle nostre azioni. 

Manifestiamo la riconoscenza a Giulia Vicenzi e a Michele Coletto, accanto a cui 

abbiamo collaborato per un periodo importante dell’anno 2016. Le esperienze 

condivise da noi, i lavoratori della gioventù ed i nostri giovani dal Centro della 

Gioventù Mansarda e del Centro del Voluntariato Reșița, sono state cariche di 

nuove lezioni, di cui ci abbiamo goduto tutti pienamente. Consideriamo che 

all’interno dei proggetti svolti in parteneriato ci siamo stimolati gli uni gli altri la 

creatività, il che dimostra senza traccia di dubbio, la compatibilità delle nostre 

missioni e visioni. Giulia e Michele, il vostro modo di lavoro, l’energia e 

l’entusiasmo che avete mostrato sono esempi da seguire tanto per noi ma 

anche per i nostri giovani volontari. 

Vi ringraziamo e speriamo che continui la colaborazione in azioni congiunte. 

Con stima e considerazione, 

Catalin HOGEA                                                              Daniela LUPȘAN   

Director executiv                                                          Consilier pentru tineret  
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