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Personalul Fundației Veritas și-a reluat activitatea în
14 septembrie, după 6 luni de pauză din cauza stării
de urgență datorată Covid 19. Prima săptămână a
fost alocată curățeniei generale și pregătirea spațiului
destinat activitităților cu beneficiarii conform noilor
reglementări în vigoare.
În același mod în care profesorii din școli și directorii
de programe din întreaga lume trebuie să găsească
modalități creative de a preda și de a fi lideri, la fel și
personalul de la Veritas. Cum putem oferi activități de
program și să păstrăm în continuare pe toată lumea
în siguranță? Cum putem reduce la minimum
contactul dintre clienți? Atâta timp cât restricțiile
impuse de pandemie sunt în vigoare, va trebui să
continuăm să creăm noi metode de operare și de
interacțiune cu clientii noștri.

Nevoi speciale
Miercuri, 23 septembrie, programul pentru persoane cu
nevoi speciale a fost redeschis cu șapte participanți.
Datorită reglementărilor privind distanțarea socială dar și
din cauza dimensiunii spațiului nostru, a trebuit să limităm
programul (deocamdată) la cei care au cea mai mare
nevoie de interactinare: cei care nu au viața socială în
afara casei lor și cei cu dizabilități mai severe. Chiar și
așa, doi dintre părinți nu sunt dispuși să-și trimită copiii
adulți la program din cauza fricii de Covid. Sperăm că
vom putea include în curând și restul grupului.

Centrului de zi pentru copii
24 septembrie a marcat prima zi în care copiii s-au
întors la programul Centrului de Zi pentru Copii. Copiii
vin în două grupuri, fiecare timp de două ore.
Restricțiile pentru grupuri includ faptul că nu este
permis să cântăm, nici desfășurarea activităților de
lucru manual care necesită echipament comun,
măsurarea temperaturii și dezinfectarea mâinilor
înainte de activitate, respectarea distanței între mesele
și scaunele copiilor de 1,5 metri. Dezinfectarea
spațiului alocat activităților între grupuri și purtarea
măștilor de către elevi și profesori sunt obligatoră.

Adolescenți
Grupul de adolescenți vine la Veritas zilnic pentru prânz și
pentru ajutor la teme sau, pur și simplu pentru a discuta cu
personalul. Adolescenți au intrebat dacă a întrebat dacă pot
începe din nou propriul program, așa că au început să se
întâlnească joi după-amiază cu noua lor coordonatoare,
Claudia Mocanu. În prezent sunt nouă participanți.

Cluburile pentru vârstnici
Cluburile pentru vârstnici și-au reluat activitatea în 28
septembrie. Zece până la doisprezece membri ai
clubului Centrului Comunitar se întâlnesc în mod regulat
marți și joi dimineața. Grupul din Bărăgan are până la
doisprezece participanți și continuă să se întâlnească
miercurea și vinerea. Pentru unii dintre vârstnici care au
venit la programe înainte de pandemie, riscurile sunt
încă prea mari pentru ca aceștia să participe în acest
moment. Felicia Hantău, coordonatorul de programe, îi
sună sau îi vizitează pe cei care sunt încă acasă.

Personal nou
Ne bucaram că ne-am reîntregit echipa și
avem două colege noi: Roxana Micu are
masterat în asistență socială și experiență
de lucru cu vârstnici în Brașov. Lucrează în
cadrul Centrului de Zi pentru Copii și
gestionează, de asemenea, licențele
pentru asistență socială și alte documente
care însoțesc programele de asistență
socială.
Claudia Mocanu lucrează cu copiii și
adolescenții. Ea și-a obținut masteratul în
asistență socială în România și a lucrat în
Italia. Claudia și-a petrecut această vara
studiind limba engleză cu profesoara
noastră preferată de limba engleză,
doamna Morag Moffat, prin intermediul
internetului. Ea și Roxana continuă să
studieze limba engleză cu Morag.

Transport primit
Vineri, 9 octombrie, Fundația Veritas a primit îmbrăcăminte
(atât nouă, cât și second-hand), încălțăminte și scutece pentru
adulți pentru adulti prin proiectul “Hands of Mercy” din
Rotterdam, Olanda. Personalul, clienții și volunatri au
descărcat 2.500 kg de haine de pe șase paleți. Hainele de
vară au fost duse în depozit, iar hainele de iarnă second hand,
încălțămintea și lenjeria de pat au fost distribuite clienților și
personalului în săptămâna 12-16 octombrie. Hainele noi au
fost duse la Bazarul Veritas, unde sunt vândute sâmbăta.
Când Petra a sunat să-i mulțumească directorului proiectului
“Hands of Mercy”, el a răspuns spunând: „Nu avem nevoie de
promovare sau mulțumire. Facem ceea ce Dumnezeu ne cere
să facem și asta este mai mult decât suficient ”.

Domnul Pîcă, membru al
Clubului de Vârstnici,
ajutând la descărcarea
camionului

Bazarul Veritas

Casa de pe Stâncă

Doriana Kadar, voluntară,
vinde haine noi și secondhand în fiecare sâmbătă
între
10
și
14.00.
Vânzarea hainelor care
sunt
donate
este
o
modalitate de a produce
venituri pentru Veritas. De
la redeschiderea bazarului
în iulie, vânzările au fost
de aproximativ 2.000 USD.

În ultimul număr al acestui buletin
informativ ați citit despre un plan de a
începe un muzeu al lingurilor la Casa de
pe Stâncă. Cu toate acestea, din cauza
pandemiei, Casa de pe Stâncă a fost
închisă în lunile de vară, iar muzeul nu a
fost deschis. Cafeneaua Internatională s-a
redeschis în septembrie și este deschisă
în prezent pentru a profita de turiștii care
se află în cetate în weekend. Se
pregăteste deschiderea muzeului în
primăvara anului 2021.

Voluntară pe termen lung se retrage
Elena Antal, „Nini” a lucrat ca voluntară la Veritas din
septembrie 2008. Timp de 12 ani a întocmit contabilitatea
primară cu fidelitate, asigurându-se că toate chitanțele au fost
predate la timp și facilitând mult munca pentru expertul nostru
contabil. Îi dorim lui Nini numai bine și îi suntem
recunoscători pentru anii ei de serviciu!

Cadourile voastre ajută familii
În e-mailul din februarie 2020 am scris
despre Marian, care, împreună cu cei trei
frați, mama și tatăl său, locuiesc într-o casă
de chirpici care nu are electricitate. Băieții
participă la programul Centrului de Zi Pentru
Copii unde își fac temele, deoarece nu au
lumină acasă. Ca rezultat al acelui e-mail,
o fostă studentă al Programului “Romanian
Studies” s-a oferit să acopere costurile cu
introducerea energiei electrice în casă. Din
cauza birocrației implicate, opțiunea cea mai
bună a fost de a cumpăra familiei un
generator de curent. Petra a cumpărat
generatorul și acesta a fost livrat acasă în
septembrie. Acum, Marian și frații săi au
lumina să-și facă temele. Cadourile voastre
fac diferența în viețile oamenilor!

Cereri de rugăciune
Ne rugăm pentru creativitate și dorința de a experimenta un stil de lucru nou. Rugați-vă
pentru răbdare și pentru o bună relație de lucru în rândul personalului. Acum suntem un
grup mai mic, cu o sarcină mare de a continua să avem grijă de cei în nevoie din
comunitatea noastră, dar personalul este dedicat acestei activități. De asemenea, rugați-vă
pentru sănătate pentru personalul nostru, pentru beneficiari și familiile lor.

Puteți ajuta
Resursele dumneavoastră financiare continuă să fie o mare binecuvântare pentru noi. Vă
mulțumim pentru grijă și pentru că împărțiți cu noi din ceea ce aveți!
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

