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În Ianuarie 2017 Fundaţia Veritas a primit licenţa

de funcţionare pentru Centrul de Zi pentru Copii.
Pentru a obţine această licenţă a fost nevoie de
doi ani de muncă asiduă din partea angajaţilor
pentru a pune la punct toate actele solicitate.
Licenţa de funcţionare acordată pentru Centrul de
Zi pentru Copii acoperă toate programele în care
beneficiarii sunt copii: grădiniţa, Kid’s Club şi
Clubul pentru adolescenţi. Fără această licenţă,
Fundaţia Veritas ar fi riscat amenzi sau chiar
interzicerea funcţionării. Odată ce standardele
pentru acreditare au fost întrunite (în 2012), a
început munca pentru obţinerea licenţierii.
Standardele au ȋn vedere spaţiile destinate
programelor, personalul, colaborarea cu
autorităţile locale cu privire la elaborarea planului
de intervenţie pentru asistaţi. Licenţierea este
valabilă până în anul 2021, când trebuie
reînnoită. Felicitări personalului pentru munca
depusă.

După doi ani de
documentare, ore
îndelungate, lacrimi,
stress, reglementări
legale, Directorul
Petra Popa, a invitat
echipa implicată în
acest proces, pentru
a sărbători reuşita.

Dinamica personalului
Ziua de 1 februarie a fost ultima zi de lucru pentru Rebeca
Șoneriu la Veritas, Lucrător social la Serviciul pentru adolescenţi
(de asemenea real sprijin pentru programul persoanelor cu nevoi
speciale). Ea va lucra o perioadă în Germania, apoi se va
căsătări şi va începe o nouă viaţă în Sibiu. Îi dorim Rebecăi un
parcurs binecuvântat în această tranziţie.
Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în rugăciune pentru a
găsi o persoană potrivită pentru programul de adolescenţi! Până
la încheierea anului şcolar, Karo Frank şi Monica Pazsint preiau
responsabilitatea acestui program.

Tania, noua asistentă
socială

La începutul lunii februarie, Kinga Orban a intrat în concediu de
maternitate pentru doi ani,. Ea a lucrat ca asistentă socială la CZ
pentru Copii, iar acum Tania Voica este co-echipiera Alinei
Drăgan. Tania este asistentă socială şi are o experienţă de 7 ani
în munca cu copiii cu nevoi speciale. Tania iubeşte copii şi
munca pe care o face. Ea ne-a mărturisit că acest gen de muncă
îi îmbogăţeşte sufletul.

Formări....

…pentru părinţi
În fiecare zi de miercuri, de-a lungul lunilor februarie martie, timp de 5 săptămâni, s-a desfăşurat o formare
pentru părinţii copiilor din Centrul de Zi. Zece persoane
(9 femei şi un bărbat) au participat la formarea cu tema
“Educăm aşa!”, formatorul fiind doamna învăţătoare
Elena Mărioara Uifălean. Cursurile au fost astfel
concepute încât să-i ajute pe părinţi în procesul
educării copiilor, să stabilească limite şi să rezolve
probleme de care se lovesc zilnic. Prin jocuri de rol, şi
studiu de caz pe situaţii reale, părinţii au învăţat tehnici
de a-şi arăta aprecierea şi atenţia faţă de copii, şi cum
să stabilească limite.

Sebi ȋn vârstă de 7 ani

...şi pentru personal
Pam Harrington, expert în asistenţă socială din SUA, a susţinut câteva workshop-uri de-a
lungul lunii aprilie. Unul dintre ele a fost adresat studenţilor RSP, pe tema asistenţei sociale
internaţionale şi despre cum să aplice experienţa lor interculturală când se întorc acasă.
Cel de-al doilea workshop a fost special pentru echipa Consiliului de Administraţie al
fundaţiei, iar al treilea pentru întreg personalul, pe tema muncii în echipă şi culturii
organizaţionale. La întâlnirea de vineri dimineaţa am sărbătorit 14 ani de existenţă a
programului împotriva violenţei domestice, „ Floare de Colţ”. Pam a făcut parte din echipa
iniţială care a scris proiectul şi a aplicat pentru finaţarea care a făcut posibilă iniţierea
proiectului. A fost o ocazie unică să o avem printre noi pe Pam şi să sărbătorim împreună
acest moment.
 Coordonatoarea RSP Casey Bloom şi Coordonatoarea Programelor Educaţionale
Adela Romanică au susţinut un seminar despre strategii de învăţare. Ele s-au
concentrat pe importanţa planificării activităţilor, stiluri diferite de învăţare, metode
de captare a atenţiei copiilor, prezentarea obiectivelor lecţiei, realizarea legăturii cu
lecţia anterioară, prezentarea infomaţiilor intr-un mod captivant şi aplicaţii practice.


Altă serie de trei formări a fost realizată de Dorina Lazăr, consilierul nostru juridic,
care a vorbit despre modalităţi de a raporta şi a recunoaşte situaţiile de abuz. De
asemenea a vorbit despre regulamentul intern al fundației.

Apreciem expertiza celor care au susţinut aceste formări şi care ne ajută să ducem
mai departe misiunea fundaţiei: Veritas este o organizaţie creştină care caută să
aducă schimbări pozitive în vieţile oamenilor din Sighişoara prin servicii aduse
comunităţii, o varietate de programe educaţionale şi schimb intercultural.

Sărbătoriri!
În fiecare zi este ceva de sărbătorit la noi! Dacă nu este o sărbătoare naţională, noi avem
evenimente care merită sărbătorite.

8 Martie - Ziua Internaţională a femeii, Ziua Mamei
Toate programele au sărbătorit bunicile, mamele, mătuşile,
surorile şi fiicele prin cântece, poezii, activităţi pentru mame şi
copii, si au primit flori!

La Mulți Ani!
Membrii
Clubului de
Vârstnici aduc
gustări pentru
aniversările lor
şi de fiecare
dată pleacă cu
multe buchete
de flori!
La
aniversările
copiilor din
centrul de zi
sunt nelipsite
torturile,
pălăriuţele
haioase şi
multe jocuri!

Evenimente haioase...
carnaval!

După ce membrii clubului
persoanelor cu dizabilităţi au
urmărit un film despre viaţa
circarilor, şi având această temă
ca inspiraţie, s-au bucurat de un
carnaval memorabil, cu clowni,
acrobaţi, magicieni, animale
sălbatice. Jongleriile, acrobațiile,
jocurile, dansurile şi o tombolă au
adus şi mai mult entuziasm!

Romanian Studies Program (RSP)
Patru studente din Statele Unite au petrecut în Sighişoara semestrul trecut - Lara Hoaglan
(Univ. Olivet Nazarene), Madison McRill (Colegiul Asbury), Ashley Shingleton şi Amber Friscia
(Univ. Malone, Ohio). Pe lângă munca efectivă în programele fundaţiei cu copiii, persoane cu
nevoi speciale, la cluburile de varstnici, una dintre studente a colaborat şi cu Crown Ministries,
o agentie de plasament familial din Sighişoara. Două dintre ele au lucrat în Ţigmandru în
cadrul programului pentru copii şi adolescenţi la Centrul Nazarinean din localitate. Studentele
au fost supervizate si indrumate de Casey Bloom, care este de doi ani în Sighişoara si este
Coordonatoarea Programului RSP.
În luna mai, Elisabeth Patterson Roe (de la Universitatea Malone) va veni cu un grup de cinci
studenţi pentru o experienţă de trei săptămâni, iar în septembrie, un alt grup de studenţi RSP
vor sosi pentru un semestru.
Apreciem energia studenţilor, entuziasmul şi dorinţa lor de a învăţa o limbă nouă şi de a
cunoaşte cultura românească. Aceştia se vor implica în serviciile fundaţiei în funcţie de
aptitudinile şi dorinţele lor.

Cum vă puteţi implica:
• prin voluntariat; veritas.ro/implica-te-si-tu/voluntar/?lang=ro
• prin donaţii: de haine, încălţăminte, jucării, materiale didactice,

alimente, bani, etc. veritas.ro/implica-te-si-tu/donatii/?lang=ro

