Veritas View

Spring 2019

Sighisoara, Romania
20 de ani dăruiți celor vârstnici
După 20 de ani de activitate, colega noastră, Mia
Golea, s-a pensionat. Am sărbătorit-o cu toții în
cadrul devoționalului de vineri, 22 februarie.
Mia a fost primul manager al International Café,
având responsabilitatea de a pregati toate actele
necesare demarării unei organizatii non-profit, un
lucru deloc ușor în România.
Inima lui Mia a fost tot timpul deschisă pentru
oameni, așa că atunci când a venit idea inițierii unui
club pentru vârstnici în zona Bărăgan, Mia a umblat
din casă în casă să dea vestea și să adune laolaltă
primii beneficiari ai clubului. Aceștia au raspuns
imediat invitatiei formand unul dintre cele trei
cluburi ale serviciului pentru varstnici. Mia a lucrat
cu toți beneficiarii serviciului.
Mia și-a manifestat devotamentul și grija pentru
vârstnici în cel mai frumos mod cu putință – le știe
numele, povestea familiilor lor, știe ce le place, ce
nu le place, care le sunt nevoile. De-a lungul anilor,
a râs și a plans împreună cu ei. A gătit pentru ei și
i-a vizitat pe cei care nu puteau ieși din casele lor
sau pe cei care erau în spital. Dorothy a menționat
că Mia a adus bucurie, pace și speranță în vietile
multor persoane.
Dintre toate rolurile pe care le-a avut Mia la
Fundația Veritas, cel mai mult i-a plăcut să lucreze
cu vârstnicii. Așa cum ne-a mărturisit chiar ea,
vârstnicii au nevoie de atenție și m-am simțit bine
că le-am putut-o acorda. La începutul anului, unul
din cluburile de vârstnici a devenit parte a
programului Bisericii Nazarineanului. Mia va avea
grijă și de acum încolo de membrii clubului, în
calitate de voluntar, continuând să facă parte din
viața celor pe care i-a îndrăgit atât de mult,
oferindu-le tot sprijinul de care au nevoie.
Cu toții îi dorim Miei ca binecuvântarea și pacea
Domnului să o însoțească în această nouă etapă a
vieții.

Mia Golea

Jonathan, Mia, Petra și Roberta
admirând Albumul cu amintiri oferit
Miei de către colegi.

Programul pentru adolescenți reluat

Steluta
Gocica

În ultimii ani, din lipsa unui coordonator, programul
pentru adolescenți și-a redus mult numărul de
beneficiari. Colega noastră, Steluța Gocica a revenit la
Veritas după o pauză de patru ani. Steluța a fost
incadrată ca și coordonator al programului pentru
adolescenți și director resurse umane.
Momentan, 15 adolescenți frecventează programul de
luni până joi, între 14:00 și 17:00. Steluța a fost, timp de
10 ani directorul programului pentru copii Kids Club, iar
acum preluarea programului pentru adolescenți a fost
ceva mai mult decât firesc, copiii de acum 10 ani au
ajuns la vârsta adolescenței.

Adolescenți creând
Mărțișoare

Steluta face parte din echipa implicată în proiectul
European, și este responsabilă să le cultive
adolescenților cele opt competențe specifice vârstei lor.
Două dintre aceste competențe - antreprenoriat și
știință - au fost predate recent. Adolescenții au
confecționat mărțișoare și au elaborat un plan de afaceri
conform căruia au promovat și au vândut produsele
create de ei. Mărțișoarele au fost vândute la
International Café și chiar dacă proiectul nu a generat
mulți bani, a fost o experiență de studiu foarte
binevenită pentru adolescenți. Mirela, una dintre
participantele la proiect, ne-a mărturisit că i-a plăcut
nespus de mult să creeze mărțișoare și că i-ar face
placere să dezvolte o afacere ca aceasta.

La mijlocul lunii martie adolescenții au avut activități cu
caracter științific, fiind coordonați de Roberta Bustin,
care a predat chimia la colegiu în SUA și a lucrat ca și
cercetător științific la NASA în timpul vacanțelor de vară.
La prima lecție, adolescenții au aflat despre spațiu și au
încercat să lanseze propria lor rachetă. Au ținut în mâini
un mic fragment dintr-o navă spațială. O experiență de
neuitat pentru adolescenți! Roberta va continua seria de
Roberta
lecții o dată pe săptămână pentru următoarele luni,
demonstrând inițiindu-i pe adolescenți în ecologie și chimie.

cum
fragmentul de
navă spațială
nu arde la
interacțiunea
cu focul

Steluței îi place noul rol - faptul că poate lucra cu
adolescenții acum, la această etapă a vieții lor, îi aduce
o deosebită satisfacție. Pentru Steluța, competențele
sociale predate tinerilor, înseamnă a-i învăța că ei sunt
creația lui Dumnezeu și că El poate fi soluția
problemelor cu care se confruntă la această vârstă.
Steluța doreste ca acesti tineri sa ajunga sa-si traiasca
viata alaturi de Dumnezeu.

Interacțiunea facilitează o mai bună înțelegere
Clubul pentru adolescenți și cel pentru persoane cu nevoi
speciale funcționează în acceași clădire. O remarcă inoportună
a unui adolescent la adresa unei persoane cu nevoi speciale, a
fost un motiv potrivit pentru Steluța să inițieze activități și discuții
despre cum e să trăiești cu o dizabilitate. La un moment dat, în
timp ce discutau, unul dintre membrii programului pentru
persoane cu nevoi speciale, Attila, a urcat la etaj, i-a salutat
respectuos pe toți. Era ziua lui de naștere, iar adolescenții au
începuit să-I cânte La Mulți Ani și au fost surprinși când Attila a
dansat în timp ce ei cântau. După aceasta, a mers la
adolescenți și le-a strâns mâna, mulțumindu-le. Și-a luat rămas
bun și a coborât la parter.

Adolescenții
experimentând ce
înseamnă să ai o
dizabilitate

Acest incident a schimbat total perceptia
adolescentilor despre persoanele cu nevoi speciale
ajungand chiar sa-l indrageasca pe Atilla. La
sfârșitul zilei, adolescentul care a vorbit urât despre
persoanele cu dizabilități a fost cel mai
impresionat, mărturisind că nu realizase
până atunci ce înseamnă să ai o dizabilitate.
Clubul pentru persoane cu nevoi speciale la Carnaval

Un tânăr scoțian voluntar la Veritas
James Clarkson a venit la Sighișoara în februarie, după
câteva luni petrecute la Brașov, ca voluntar al Bisericii
Nazarineanului. Pe pagina sa de Face Book, James se
descrie în felul următor: Un băiat obișnuit care urmează
chemarea lui Dumnezeu de a face lucruri neobișnuite.
James își folosește cunoștințele și abilitățile în cel mai
minunat mod: a pus la punct rețeaua de calculatoare de la
clubul pentru adolescenți și este mâna dreaptă a celor
care au nevoie de asistenta tehnica. Absolvent al Facultății
de Contabilitate și Finanțe a Universității Abertay din
Dundee, Scoția, chiar dacă nu cunoaște ceva legat de
calculatoare, știe unde să caute soluția. Prin ajutorul lui,
James e omul care îi scutește pe membrii echipei Veritas
de stresul legat de tehnologie. O data pe săptămână
James bucură cu prezența sa membrii Clubului pentru
persoane cu nevoi speciale. Despre timpul petrecut în
România, ne-a mărturisit că îl face să iasă din zona lui de
confort, gustând mâncăruri noi, încercând să-și
însușească o limbă străină, lucrând cu copiii. Oamenii pe
care i-a întâlnit aici sunt ospitalieri și gata oricând să ofere
ajutorul. Echipa Veritas s-a bucurat de prezenta lui James
care a raspuns chemarii lui Dumnezeu de a veni în
România. Îi dorim toate cele bune – la sfârșitul lunii mai
James se întoarce în Scoția pentru a-și continua studiile.

James Clarkson

Consiliul de administratie preocupat de viitorul fundatiei
În data de 23 februarie, membrii Consiliului Director al Fundației Veritas și consiliul de
administratiei s-au întrunit pentru o ședință de planificare strategică. Proiectul European a
acoperit nevoile fundației în ultimii doi ani, dar acesta se va încheia în 2020. Noul membru
al bordului, Joshua Herdon, a format si sisustinut echipa in procesul de planificare
strategică. A fost creat un comitet care se preocupa de valorificarea oportunitatilor pe care
le are Casa de pe Stâncă în vederea generării de fonduri. Consiliul de administratie va
continua să evalueze fiecare activitate și serviciu al fundației asa incat acestea sa fie in
acord cu declarația noastră de misiune:
Fundația Veritas este o organizație creștin-ecumenică care urmărește să aducă o
schimbare pozitivă în viețile oamenilor din Sighișoara, prestând servicii comunității și
oamenilor în nevoi printr-o varietate de programe educaționale și schimb intercultural.
Cum ne puteți ajuta?
Munca de planificare strategică va continua atât pentru angajați, cât și pentru conducerea
fundatiei fiind o preocupare permanenta a acestora. Vă suntem recunoscători pentru
rugăciunile dumneavoastră și pentru donații. Contributiile dumneavoastră impreuna cu
munca noastra asigura continuitate in deservirea comunitatii si schimbari pozitive în viețile
oamenilor.

Cum puteți dona?
Aflați despre cum puteți dona, accesând http://veritas.ro/implica-te-situ/donatii/?lang=ro Vă mulțumim!
Vizitează site-ul fundației: www.veritas.ro
Dă “Like” pe pagina noastră de Facebook: www.facebook.com/VeritasSighisoara

