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O serie de activități și evenimente speciale, organizate pentru programele și pentru angajații Veritas au făcut ca
anumite zile din toamna lui 2017 să fie cu adevărat de neuitat. Luna septembrie a debutat cu o tabără de 5 zile,
organizată pentru beneficiarii programului pentru persoane cu nevoi speciale.
Conform tradiției, pe 15 septembrie, este Ziua Ușilor
Deschise pentru toți cei care doresc să afle ce înseamnă
și ce face Fundația Veritas în comunitate.
Tot în septembrie, 16 membri ai Clubului Împreună au
beneficiat de o tabără pentru persoane cu nevoi
speciale, desfășurată în satul Crișeni. Tema taberei a
fost Multe popoare, un singur Creator. În pozele
alăturate puteți vedea membrii clubului, sub o imensă
pălărie de paie, creată la atelierul din sat, care a intrat în
cartea recordurilor ca fiind cea mai mare din lume
(menționată în Cartea Recordurilor Guiness). Tabăra s-a
desfășurat datorită a două activități caritabile: bazarul,
organizat de Dorothy Tarrant în curtea casei sale, și
concertul, oferit de grupul Nid de Poule (Germania).
Același bazar de caritate a generat resursele financiare
necesare pentru excursia beneficiarilor cluburilor pentru
persoane în vârstă și a celor pentru persoane cu nevoi
speciale. La mijlocul lui octombrie, acompaniați de
peisajul multicolor al toamnei, aproape 50 de persoane
(inclusiv angajați și voluntari) au vizitat mănăstirile
Șinca Veche și Sâmbăta de Sus – un prilej deosebit
pentru rugăciune, meditație și înnoire spirituală.
În 2 noiembrie, cele trei programe sociale au marcat
Ziua Recoltei într-un mod inedit – beneficiarii
programului pentru persoane în vârstă au gătit, copiii sau ocupat de programul artistic, iar cei de la programul
cu nevoi speciale au decorat sala. Toți au muncit, s-au
distrat și s-au bucurat împreună, au simțit că sunt parte
dintr-un grup cu oameni deosebiți, care învață unii de la
alții să fie recunoscători și generoși.

Staff Retreat

Înte 18 și 20 octombrie, angajații și voluntarii Veritas au petrecut
trei zile deosebite la Paltiniș. Invitatul special a fost Josh
Herndon, care, împreună cu soția sa, Shannon, sunt misionari
din cadrul programului de misiune a Biserici Nazarineanului.
Tema zilelor de la Păltiniș a fost: Care este chemarea lui
Dumnezeu în viețile noastre. Monica Ștefănescu a moderat
activitatea de bibliodramă pe aceeși temă, oferind exemple ale
unor caractere biblice. Roberta Bustin a organizat sesiuni
interactive de rugăciune și ne-a încurajat să avem timp individual
de rugăciune.
Exprimăm deosebite mulțumiri doamnei Lois Rosenberry, care,
prin grija pentru echipa Veritas, găsește, în fiecare an, resursele
financiare necesare pentru această ieșire.

Roma – Amor – Love
Unul din cele mai importante lucruri pe care le
face Fundația Veritas este să le arate copiilor din
programele sociale, într-un mod cât se poate de
practic, că aceștia sunt iubiți și înconjurați de grijă
în permanență. În luna septembrie, au fost
distribuite 110 perechi de cizme de cauciuc
copiilor de la programul pentru preșcolari și pentru
cei de la Kids’ Club. Viziunea și coordonarea
acestui proiect îi aparține lui Casey Bloom
(coordonatorul Romanian Studies Program).
Donația a venit de la o fabrică de încălțăminte din
Texas, SUA, care a desfășurat o campanie de
conștientizare a nevoilor sociale, cu genericul
Cumpără și donează. La fiecare vânzare, o
pereche de încălțăminte este donată copiilor în
nevoi. Conceptul ROMA a fost creat în 2010 de
Samuel Bistrian, care a vrut să îmbine pasiunea
sa pentru modă și filantropie cu dorința de a ajuta
copii din Romania, țara în care s-a născut. Acum
proiectul său este prezent în alte 24 de țări din
întreaga lume.
În limba engleză “roma” este termenul corect
pentru populația de etnie romă din Romania. Citit
de la dreapta la stânga, avem “amor”, ceea ce
înseamnă “iubire”. Aceasta au simțit copiii care
probau, fericiți, noile lor cizme de cauciuc. În poze
puteți vedea bucuria din ochii lor.

Studenții din cadrul
Romanian Studies Program

În perioada septembrie-decembrie, Fundația Veritas a
găzduit două studente din SUA - Carly Catalanello de
la Universitatea Cedarville, Ohio, care a activat în
programul pentru persoane cu nevoi speciale, și
Janelle Roby de la Universitatea Nazarineană Mt.
Vernon, Ohio, care a lucrat la programul It Takes
Courage. Ambele studente au coordonat activități de
lectură și lucru manual pentru copiii de la Kids’ Club
care se întâlnesc de două ori pe săptămâna la
Țigmandru
Dacă primiți acest News Letter, dar încă nu v-ați abonat
la e-mailurile noastre lunare, puteți trimite un e-mail cu
titlul Contact Constant la adresa veritas@veritas.ro.
Astfel, veți putea fi informați despre toate activitățile
noastre curente. Vă mulțumim!

www.veritas.ro
www.facebook.com/VeritasSighisoara

Proiect European
De peste 20 de ani, Fundația Veritas ia pulsul nevoilor sociale ale comunității din Sighișoara. Au fost identificate
o serie de nevoi, cum ar fi cele medicale (în conexiune cu cele sociale), de instruire în vederea obținerii unei
meserii, de locuințe, nevoi educaționale, inclusiv combaterea discriminării. Fundația Veritas a lucrat în
parteneriat cu Primăria Sighișoara, cu Școala Gimnazială Miron Neagu și cu Centrul de Resurse Comunitare
Pentru Romi, cu sediul la Cluj, pentru a obține o finanțare europeană cu scopul de a satisface aceste nevoi.
Proiectul a fost aprobat, și în luna octombrie a demarat etapa de implementare a proiectului.
Este pentru prima data când Primăria Sighișoara și Școala Primară Miron Neagu lucrează împreună la diferite
componente ale acestui proiect și, recunoaștem, a lucra în parteneriat și a găsi soluții la problemele existente
în comunitate nu este ceva obișnuit. Proiectul este preconizat pentru o perioadă de trei ani, fiind finanțate 10
luni de activitate pe an. Fundația Veritas va oferi servicii socio-medicale și va desfășura activități pe unele
componente educaționale.
Pe toată durata proiectului, majoritatea angajaților fundației, în special directorul executiv, Petra Popa
(responsabilă de gestionarea proiectului), vor petrece multe ore lucrând cu partenerii pentru a se asigura că
toate activitățile din cadrul proiectului se desfășoară în mod corespunzător.
Au fost angajate trei persoane care lucrează în cadrul proiectului:
 Mihaela Bucur – coordinator al Campaniei anti-discriminare și instructor pentru 30 de adolescenți. Beneficiarii
proiectului vor obține următoarele competențe: inițiativă și antreprenoriat, matematică, științe și tehnologie,
competențe digitale, comunicarea în limba maternă și într-o limbă străină, competențe civice și sociale,
conștientizarea și expresia valorilor culturale, studiu continuu.
 Maria Maior – asistent-pediatru la Spitalul Municipal Sighișoara, va însoți angajații fundației în vizitele la
domiciliu, va oferi îngrijire și asistență medicală beneficiarilor proiectului și familiilor acestora.
 Adriana Bontea – terapeut-logoped, va lucra împreună cu angajații fundației pentru a identifica și a lucra cu
beneficiarii care au dificultăți de vorbire sau de învățare.
O parte din fonduri obținute prin intermediul proiectului vor fi folosite pentru cantina socială, care oferă micul
dejun și prânzul în fiecare zi pentru copiii și adolescenții implicați în programele fundației.
Acest grant înseamnă încă un pas în colaborarea susținută a Fundației Veritas cu vecinii ei, o colaborare de pe
urma căreia beneficiază atât populația de etnie rromă, cât și întreaga comunitate din Sighișoara.

Cum ne puteți ajuta
Finanțarea de la Uniunea
Europeană oferă oportunitatea de a
extinde programele Fundației
Veritas. Mizăm în continuare pe
donatorii fideli care sprijină
programele în desfășurare și care, la
sfârșitul proiectului, ne vor da
posibilitatea să continuăm cu noi
initiative. Contribuția Dumneavoastră va
face acest lucru posibil. Aflați despre
cum puteți dona,
accesând http://veritas.ro/implica-tesi-tu/donatii/?lang=ro Vă mulțumim!

Actualizați
În ediția din primăvară, am
scris despre nevoia de a
pava curtea interioară, care
ar facilita accesul
beneficiarilor, în special a
celor din programul pentru
persoane cu nevoi speciale.
Acum, proiectul este finalizat
în proporție de 90%, prin
contribuția substanțială a lui
Mihai Nagy și unui grup de
voluntari, care au acoperit
400 de metri pătrați cu pavaj.
Aducem mulțumiri tuturor
celor care au contribuit la
realizarea acestui proiect.

