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O Masă Caldă
Ziua Recunoştinţei şi Crăciunul sunt sărbători ale sezonului rece care se leagă adesea şi de o masă
special servită cu cei dragi. Angajaţii Fundaţiei Veritas sunt preocupaţi să planifice, să aprovizioneze şi
să servească zilnic o masă caldă pentru 150 de persoane, aceasta însumând aproximativ 2600 de porţii
servite pe lună. Beneficiarii Centrului de Zi pentru copii în număr de 50, 15 vârstnici, 14 persoane adulte
cu nevoi speciale împreună cu angajaţii, voluntarii şi musafirii fundaţiei, servesc zilnic prânzul într-un
cadru familial. Pentru cei 6 vârstnici care nu se pot deplasa, Mia şi Arnold, angajaţii serviciului, se
deplasează la domiciliul acestora pentru a le asigura zilnic o masă caldă.
Pe parcursul anului trecut şcolar, copiii înscriși la programul after-school din vecini au împărţit terenul de
joacă şi curtea cu copiii serviciilor noastre, bucurându-se împreună de activităţi în aer liber. În urma
acestei colaborări, în această toamnă oportunitatea de a le servi celor 35 de copii prânzul contra cost
(6.5 lei/porţie) a fost primită cu bucurie.

De la stânga la dreapta:
Eta și Zelma
Programul pentru Persoane cu
Nevoi Speciale
Prânzul copiilor de la programul
after-school

Prin fondurile generate astfel putem acoperi parţial costurile alimentelor necesare preparării meselor.
Dacă în prima săptămână de adaptare copiii au fost rebeli şi gălăgioşi, acum, în urma sugestiei venite
de la Zelma, una dintre bucătarese, de a se ruga înainte de masă, copiii servesc masa în pace şi linişte.
Sugestia a fost bine primită, iar de atunci copiii se roagă fără să li se mai ceară.
Aveţi ocazia să contribuiţi şi dumneavoastră la bunul mers al fundaţiei, donând pentru cantina noastră.
Bugetul destinat alimentelor este de 5.000 lei, iar cel pentru utilităţi şi salariile bucătarilor este de 6.000
lei. Timp de 3 ani, pe plan local, lunar am beneficiat de sprijinul “Asociaţiei Breslelor”, care ne oferea
1.100 lei pentru prânzul vârstnicilor nevoiaşi. Sperăm ca acest sprijin să aibă ecou şi în rândul altor
asociaţii, fundaţii, societăţi sau cetăţeni deschişi spre colaborare.
Matei 25:35 “Căci Mi-a fost foame şi Mi-aţi dat să mănânc, Mi-a fost sete
şi Mi-aţi dat să beau, am fost străin şi M-aţi primit între voi. ”

Programul Împotriva Violenței Domestice Floare de Colț
Una din trei femei din întreaga lume a experimentat violență fizică sau sexuală. Poate acasă, pe stradă
sau în timpul războiului. Violența împotriva femeii este o pandemie la nivel global care se întâmplă în locuri
publice sau spații intime. 25 Noiembrie este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva
Femeii. Din Aprilie 2003, Fundația Veritas oferă sprijin, asistență juridică și psihoterapie pentru a combate
violența în familie și este membră Coaliției Naționale a ONG-urilor implicate în proiectele privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.
Inițial Agenția Internațională de Dezvoltare din Statele Unite (USAID) a oferit finanțarea care a dat
posibilitatea Fundației Veritas să organizeze formări pentru profesori, doctori, avocați, poliție, preoți,
psihologi și lucrători sociali pentru a recunoaște și a răspunde la incidente de violență domestică. S-au
stabilit parteneriate și o rețea de referință cu primăria, judecătoria și procuratura, poliția, spitalul municipal
și școlile. S-au organizat campanii de conștientizare publică folosind diferite mijloace media pentru a
informa oamenii despre fenomenul violenței și despre serviciile disponibile.
În anul 2005 în Sighișoara s-a realizat un sondaj în care s-a descoperit că 75% dintre oamenii chestionați
au fost victime sau au asistat la acte de violență în familie: violență fizică sau poate verbală, economică și
neglijare. Aceasta nu afectează doar femeile, ci și copiii, vârstnicii, și chiar bărbaţii. Datorită Campaniilor
de informare și sensibilizare, şi a programelor dezvoltate pentru victime și abuzători (consiliere și terapie,
asistență și adăpost), datorită activităților de prevenire, oamenii conștientizează mai mult violența, sunt mai
deschiși, vorbesc mai ușor despre abuzurile prin care trec.
Monica este psiholog și psihoterapeut cu experiență de peste 20 de ani. Prin munca ei dorește ca oamenii
să conștientizeze abuzul, și să lucreze la dezvoltarea lor personală, să înțeleagă că fiecare persoană este
valoroasă și are dreptul la o viață mai bună . Ea apreciază faptul că Veritas este o fundație creștină și că
valorile morale sunt valorificate. Ea se bucură în special atunci când oamenii care nu au avut o relație cu
Dumnezeu, se îndreapta spre credință în Dumnezeu.

Continuare pe pagina următoare

Monica Ștefănescu și Dorina Lazăr lucrează în Programul de
prevenire și combatere a violenței în familie “Floare de colț” de 13 ani.

Programul Împotriva Violenței Domestice Floare de Colț
(continuare )
Monica se bucură când adulții sau copiii își schimbă viețile și încep să aibă încredere în propriile forțe si
pot deveni la rândul lor exemple pentru oamenii din jurul său.
Dorina este consilier juric și oferă consiliere juridică și
asistență victimelor violenței în familie. Ea coordonează
programul, păstrează legătura cu organizațiile și instituțiile
statului pentru a intermedia între client și acestea.
O femeie tânără pe care o vom numi Rozalia (nume
schimbat) vine la Dorina de câțiva ani. Ea are trei copii și
trăiește cu concubinul care consumă alcool și este abuziv.
Dorina a cunoscut această femeie cand copilul cel mare
avea 2 ani. Acum copiii au vârstele de 8,6, și 2 ani. Când
copilul cel mic avea numai 3 săptămâni, concubinul a scoso împreună cu toți copiii din casă în miezul nopții, în plină
iarnă. Atunci Rozalia și-a luat copiii și a mers cu ei într-un
adăpost pentru femei abuzate pentru a treia oară.

Notă: În Sighișoara nu există un
adăpost, iar pentru situații de
criză Fundația Veritas a
amenajat două camere. În
România există doar câteva
adăposturi pentru femei și copii,
victime ale abuzului, care oferă
un loc de trai pe termen lung.

În ultimul adăpost Rozalia și copiii ei au primit o casă, dar ea a fost nefericită pentru că trebuia să
plătească pentru adăpost și avea dificultăți în acceptarea formărilor oferite pentru ea și copiii ei. Ar fi
putut să stea acolo timp de doi ani, dar a stat doar șase luni. Ca și multe alte femei aflate în situații
abuzive, Rozalia s-a întors la concubinul ei unde violența continuă. O dată, unul dintre copii a venit la
Dorina, cerând ca ei să fie trimiși undeva, unde ar putea fi în siguranță. Rozalia a căutat alternative
pentru situația lor de viață și datorită timpului petrecut în adăposturi și datorită consilierilor primite, ea
începe să înțeleagă că e mai capabilă decât credea înainte. Această poveste nu are un happy-end
pentru că Rozalia apelează la Dorina doar în situații de criză. Vă rugăm să vă rugați pentru Rozalia și
copii ei și pentru Dorina care continuă să îi sprijine la nevoie.

Puteți să vă abonați pentru mesajul
e-mail lunar cu poveștile clienților
noștri care au fost ajutați prin Fundația
Veritas. Trimiteți cererea
dumneavoastră la veritas@veritas.ro
și cereți mesajul lunar. Adresa
Contribuțiile dumneavoastră către
dumneavoastră de e-mail nu va fi
Fundația Veritas ajută familiile în
folosită în alte scopuri și puteți să vă dificultate. Orice schimbare cere timp,
dezabonați oricând.
iar angajații Fundației Veritas sunt
gata să împărtășească dragostea lui
Hristos, alături de cei care sunt în
nevoie.

NOU!
Stânga: Centrul de Zi al Fundației
Veritas are un aspect nou!
Combinaţia de galben şi verde a
faţadei a înveselit aspectul întregii
străzi, respectând totodată normele
cerute de renovarea monumentelor
istorice. Banii pentru renovarea
fațadei au fost donaţi de o echipă de
constructori care ne-a vizitat doi ani la
rând şi care a lucrat la renovarea
monumentului istoric şi la mansarda
clădirii principale.

Dreapta: O nouă terasă construită în
spatele Centrului Comunitar oferă
spațiu necesar pentru activitățile în aer
liber, într-un ambient plăcut. Mulțumiri
speciale grupului de tineri de la Biserica
Nazarineanului din Hoehsche, Olanda
și doamnei profesoare Sue Bright (fostă
voluntară de la Saffron Walden, din
Marea Britanie.)

Nevoie Urgentă
În octombrie 2015, 64 de persoane au murit și 174 au fost rănite într-un club de
noapte din București. De atunci, în România s-au stabilit reguli noi după legislația în
vigoare care sunt aplicate foarte strict în școli și ONG-uri oriunde în țară. Veritas nu
face excepție. Inspecțiile apar tot mai des. Pentru Centrul Comunitar aceasta
presupune îmbunătățirea instalațiilor electrice, a sistemului de încălzire. Avem nevoie
de serviciile unor specialişti care vor realiza proiectele cerute pentru a obţine
Autorizaţia PSI. Costul aproximativ pentru aceste servicii este de cca. 14.000 lei.
Aceasta este o nevoie urgentă, pentru că fără îmbunătățirile necesare, licenţierea
servicilor sociale poate fi retrasă. Orice sprijin financiar şi logistic venit din partea
dumneavoastră este binevenit!

Donați acum!
Detalii gasiţi aici http://veritas.ro/implica-te-si-tu/donatii/?lang=ro
Vă mulțumim pentru sprijin!

