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VOLUNTARIAT
Ce înseamnă asta pentru tine? Ce experiențe ai avut?
Care sunt beneficiile voluntariatului – pentru tine și
pentru cei pe care îi ajuți? Această problemă a noutăților
despre Veritas vor descrie poveștile grupurilor de
voluntari care lucrează împreună cu angajații și cu clienții
Fundației Veritas într-o varietate de moduri. Nu există
un număr total de voluntari care au lucrat în Sighișoara
în ultimii douăzeci de ani, dar au fost sute. Dacă ești
unul dintre ei- îți mulțumesc din suflet! Dacă dorești să
devii voluntar la Fundația Veritas vezi informațiile din
chenarul din această pagină 4.

Profesorii pensionați oferă trei luni de slujire
Ron și Jacque Maurer pentru prima data au venit în Sighișoara în luna mai al anului 2015. Ei au droit să observe
programele fundației ca să vadă dacă ar fi posibil pentru studenții de la Universitarea Trevecca din Nashville să
studieze făcând schimb intercultural luând parte la programul Romanian Studies. În acea perioadă Ron a prdedat
asistență socilă la Trevecca și s-a pensionat de curând. Așa că în loc să trimită studenți, Ron și Jacque au simțit
chemarea Domnului să vină în Sighișoara pe o perioadă de trei luni – din martie până în Mai 2016.

Educația lui Ron și Jacque plus experiențele lor de a locui și a lucra în alte țări, de data aceasta, s-au dovedit a fi o
potrivire perfectă pentru nevoile fundației Veritas. Ei au slujit ca și misionari cu Biserica Domnului, Andresonm Ind.
aproape 10 ani și de asemenea au lucrat în misiuni pentru perioade scurte în Trinadad și Tobago, și în Kisumu, Kenya.
Jacque și-a adus experiența de 40 de ani de a preda la Programul pentru Copii al Fundației Veritas. Ea a oferit formare
despre abilități și tehnici de predare, a predat lecții și a interacționat cu copiii. Cu liderii noi în Programul pentru
Copii a cui experiență a fost mai mult cu copii individuali, decât activități educative pentru copii în grup, viziunea lui
Jacque și experiența ei au fost foarte bine venite.
Experiențele lui Ron în asistență socială, ca și profesor și pastor au fost puse în practică în Sighișoara. El a asistat la
Programul pentru Persoane cu Nevoi Speciale Fundației Veritas
și a predat un curs cu tema: Grija și Consilierea Pastorală, care a durat cinci săptămâni, câte patru ore pe săptămână.
Angajații Veritas au participat la curs, acesta făcând parte a dezvoltării continue a personalului. În jur de jumătate din
26 de participanți la curs au fost înscriși prin EuNC (Colegiul Nazarinean European) și au participat la curs pentru a
îndeplini cerințele pentru a primi licențierea de la Biserica Nazarineanului pe lângă alți studenți care lucrează pentru
o altă agenție social locală. Toate grupurile de studenți au beneficiat de curs, fiind în stare să combine ambele: studiile
teologice și tehnicile de consiliere practică.
În perioada șederii lor în Sighișoara Ron și Jacque au îndragit “să fie parte a unei comunități care deservește o
populație mai puțin preveligiată din România”. Desigur ei s-au bucurat să viziteze castele antice și bisericile fortificate
din România, făcând prieteni și construind relații cu oamenii de la Veritas și bisericile locale, să participle la cinele de
luni seara cu misionarii și voluntarii din diferite țări.
Ron și Jacque spun, “Cu siguranță am încuraja alte persoane pensionate să vină și să experimenteze Sighișoara,
România! Aduceți munca dumneavoastră și experiențele de viață și vedeți ce poate face cu ele Dumnezeu. Sunt multe
binecuvântări!”

Vârstnicii de la programul pentru
persoane în vârstă și tinerii de
la clubul It Takes Courage fac
volunariat pentru Veritas
Vârstnicii care sunt parte la Clubul de la Centrul Familial
au petrecut o dimineată ajutând să sorteze hainele pentru
“magazinul” de haine care s-a desfășurat pe perioada
lunii aprilie până la începutul lui mai. După ce s-au sortat
toate hainele grupul a discutat despre diferențe în munca
de voluntariat ]ntre America și România. În România
cultura voluntariatului doar începe să se dezvolte după
mulți ani de Comunism... Când oamenii erau obligați
de Stat să facă voluntariat din când în când: de exemplu
studenții de la universități erau trimiși în câmp să adune
cartofii, munca pentru care ei nu erau plătiți. Este ceva
nou pentru vârstnicii din România să ofere voluntar
timpul lor, dar ei s-au simțit bine lucrând împreună la
această activitate. Tinerii încep să invețe și ei importanța
voluntariatului. A venit și rândul mebrilor grupului “It
Takes Courage” să facă voluntariat, să aranjeze hainele
sortate de vârstnici pentru a le distribui și să ajute la
sortarea încălțămintei în magazine. Sheri Hartzler,
voluntara din Virginia, a coordonat activitatea acestor
două grupuri.

Tinerii voluntari de la programul pentru copii plecați în tabăra
Un alt grup de voluntari care lucrează regulat cu copiii din Programul pentru Copii au participat la o tabără care a
avut loc la sfârșit de aprilie pentru a sărbători munca lor. Steluța Gocica, fost coordonator al Programului pentru
Copii, a condus această tabără și a zis, “Cel mai probabil noi nu vom schimba lumea, dar putem începe cu lumea
noastră... cu noi... și pentru mine e de ajuns.” Tinerilor ea le-a zis “Mulțumesc pentru energia vostră, pentru
entuziasm și dedicare”. Unsprezece tineri au participat la tabără, împreună cu asistenții sociali actuali de la Programul
pentru Copii Alina Drăgan și Kinga Orban.
Primii voluntari tineri au început să lucreze aproximativ cinci ani în urmă. Munca lor, în fiecare săptpmână, constă în
ajutor la servirea prânzului, ajutor la teme și jocurile cu copiii. Alina și Kinga spun că voluntarii sunt de mare ajutor,
mai ales la teme, și, de asemenea, tinerii voluntari sunt un exemplu bun pentru copii.

Tinerii din Olanda vin în Sighișoara pentru a sluji
Un grup de șapte tineri și liderii lor Peter Tas and Corine Noordermeer din Biserica Nazarineanului din Hoehsche,
Olanda au ajuns în Sighișoara în data de 26 Aprilie, să petreacă zece zile din vacanța lor de școalăpentru a sluji pe
alții. Chiar dacă Fundația Veritas a fost închisă pe perioada Sărbătorilor Pascale timp de 3 zile cît ei au fost aici, grupul
a lucrat oricum. Ei au stat în proprietatea Fundației Veritas, gătind majoritatea meselor în bucătăria Programuliui
pentru Adolescenți. Ei au sortat jucăriile, încălțăminte și haine care au fost aduse din Olanda și s-au bucurat să
găsească cărți și alte lucruri pe care ei le-au recunoscut că provin din țara lor. Alte lucrări efectuate de ei au inclus
mutarea pentrelor și țiglelor, tăierea și șlefuirea cherestelei pentru terasa care va fi construită în spatele clădirii
Centrului Familial. O parte din grup a lucrat la Biserica Nazarineanului. Ei au montat podele, au vopsit și au efectuat
altă muncă de întreținere. Unul dintre tineri a precizat că i-a plăcut să lucreze la Veritas, fiind că au avut o verietate
de treburi de făcut. Singurul lor regret a fost, că nu au reușit să termine munca cu terasa înainte de plecare.
Patru dintre tineri au venit aici pentru a doua oară, venind cu echipa și în 2015. Când au fost întrebați de ce au venit
aici pentru a doua oară ei au răspuns că au rămas cu multe amintiri frumoase din prima vizită și s-au bucurat de a fi
de folos. Grupul speră să se reîntoarcă anul următor (și Veritas va fi fericit să-i aibă aici din nou!)

ÎN CHENAR
Dacă doriți să fiți voluntar la Veritas, vă
rugăm să ne contactați telefonic la numărul
0-265-777-844
sau scrieți un e-mail la Veritas@veritas.ro și
cereți un formular de aplicare.

GRUPUL DE LIDERI AL FUNDAȚIEI VERITAS
La sfârșitul lunii Ianuarie și începutul lui Februarie ale acestui an, grupul de lideri al fundației Veritas s-a întâlnit de câteva ori
pentru a evalua fiecare program al Fundației Veritas.
Prima dată, grupul s-a uitat la declarația de viziune a Fundației Veritas care sună așa: Veritas este o organizație creștină
ecumenică care caută să facă o diferență pozitivă în viețile oamenilor din Sighișoara, oferind servicii pentru comunitate și
persoanele defavorizate printr-o varietate de programe educaționale și schimb intercultural.
În continuare, au fost analizate, pe rând, fiecare program în parte. Întrebările adresate au fost: Satisface acest program viziunea
globală a declarației Veritas? Ce “diferență” sperăm că va aduce programul în viața oamenilor pe care îi servește? Care este
viziunea specifică pentru acest domeniu de program? A fost creată o declarație de viziune pentru fiecare program și au fost
trasate obiectivele pentru a realiza viziunea. Următorii pași care trebuie făcuți de echipa de conducere vor fi de a lucra cu
directorii din fiecare domeniu de program pentru a lucra la realizarea obiectivelor care îndeplinesc viziunea.
Membrii echipei de lideri ai Fundației Veritas sunt: Petra Popa, Dorina Lazar, Emese-Réka Kiss, Adela Romanică, și Oana
Mehedin. Întâlnirile erau prezidate de Dorothy Tarrant, președintele consiliului de conducere. Sheri Hartzler, voluntara care
asistă la o varietate de proiecte administrative la Fundația Veritas, de asemenea asistat la aceste întâlniri.
Vă rugăm să vă rugați pentru echipa de lideri a Fundației Veritas atâta timp cât ei continua munca lor.

DOROTHY TARRANT ÎNCEPE MUNCA CU REFUGIAȚII

Dorothy Tarrant, fondatoarea Fundației Veritas și președintele Consiliului Director Veritas, a plecat din România în data de
30 aprilie pentru a începe slujirea în calitate de coordinator Nazarinean ca un răspuns pentru refugiații din Nordul Greciei.
Experiențele pe parcursul vieții în România a lui Dorothy o vor ajuta să conducă dezvoltarea acestei lucrări și să supravegheze grupurile de voluntari și să organizeze munca lor pe parcursul următoarelor luni. Durata muncii ei va fi determinate
de deciziile guvernamentale care vor avea impact asupra viitorului refugiaților. Vă rugăm să vă rugați pentru Dorothy în
timp ce ea începe această lucrare, pentru cei care vor fi voluntary, și pentru refugiați, ca ei să poată vedea dragostea lui
Dumnezeu în voluntarii care intră în contact cu ei.

Donatorii din România sau alte țări europene pot folosi următoarele conturi pentru a face un
transfer bancar către Fundația Veritas Sighişoara,
Banca Română de Dezvoltare (Romanian Development Bank),
Filiala Sighişoara,
Strada Hermann Oberth, Sighișoara 545400,
România.
Pentru RON:
SWIFT: BRDEROBU; BIC BRDEROBUXXX
IBAN: RO41BRDE270SV02681622700
Pentru USD:
SWIFT: BRDEROBU; BIC BRDEROBUXXX
IBAN: RO11BRDE270SV02511502700
Pentru EUR:
SWIFT: BRDEROBU; BIC BRDEROBUXXX
IBAN: RO30BRDE270SV08224422700
Pentru GBP:
SWIFT: BRDEROBU; BIC BRDEROBUXXX
IBAN: RO92BRDE270SV11847102700
Vă mulțumim!

NEVOILE CURENTE
Nevoia noastră cea mai urgentă este finanțarea derulării programelor de zi cu zi ale
Fundației Veritas. Nu este foarte captivant să dai bani pentru plata salariilor, dar vorbind
sincer, personalul este cel care ține programele să meargă înainte. Puteți ajuta făcând
contribuții, cât ar fi de mari sau mici?

