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SESIUNE DE FILM LA SCOALA SOMASCHI

ATELIERE IN CADRUL SCOLILOR (UN TRAI DECENT)

ZILE DE NASTERE LA DEALUL FLORILOR

Pe data de 20 februarie, voluntarii nostrii internationali s-au dus 

la scoala Asociatiei Somaschi pentru a ajuta la prezentarea unui 

film pentru copiii din comunitatea Craica. A fost foarte frumos 

sa-i vedem pe toti impreuna intr-o sambata pentru a alege si a 

vedea un film cu voluntarii internationali si locali. Speram ca 

copiii s-au distrat, asa cum ar trebui in weekend-uri!

In această luna, voluntarii internationali au organizat un atelier 

cu copii din Cavnic despre stilul de viata decent. I-am invatat 

cum sa-si faca propriile produse de igienă personala, cum ar fi 

pasta de dinti sau balsamul de buze. De asemenea, am gatit 

clatite impreuna urmand o reteta sanatoasa care contine doar 

banane si ovaz. In ultima sesiune, am vorbit si despre cum sa 

iti decorezi casa cu materiale simple care sunt reciclate sau pe 

care probabil le găsesti prin casa. Acest exercitiu a fost plăcut 

si relaxant pentru noi si sperăm ca am oferit copiilor aceeasi 

experienta.

Ca urmare a continuării colaborarii pe care voluntarii o au cu 
casa de tip familial Dealul Florilor, unde am pregatit ceva special 
pentru ei luna acesta. Asadar de ziua  Cristinei si Marcelei, le-am 
pregatit o surpriza care a inclus o mulăime de prăjituri delicioase!

visit our facebook here!
visit our website here!

https://www.facebook.com/romaniaymca
http://ymca.ro/news/


CALATORIND (BUCURESTI)

DONATIE PENTRU ADAPOSTUL SOMASCHI

YMCA WORK WITH REFUGEES AND MIGRANTS

Luna acesta, voluntarii internationali au avut ocazia de a 

descoperi o altă parte a României. Au luat un tren spre Bucuresti 

si au explorat capitala tarii. S-au distrat de minune, de asemenea, 

Intâlnind alti voluntari internationali care lucrează acolo si-au 

impărtăsit experientele.

Suntem bucurosi sa va anuntam ca am adunat patru cutii de 

jucarii si jocuri pentru copii, pentru a le dona Adapostului de 

Noapte din cadrul Asociaăiei Somaschi. Ne-au fost donate de 

catre alti voluntari internationali care lucreaza la Bucuresti. O 

parte din jucarii vor fi oferite persoanelor care frecventeaza 

adapostul in mod regulat, iar restul vor fi pastrate in scoala 

pentru a fi utilizate ca si materiale educationale.

Pe data de 19 Februarie am luat parte la conferinta ,, YMCA 

Work With Refugees And Migrants ” care a avut ca invitati 

speakeri importanti din cadrul Comisiei Europene, Organizatiei 

Internationale pentru Migrate a Natiunilor Unite cat si din 

partea Aliantei Mondiale a YMCA. A fost o experienta foarte 

imbogatitoare in care am reusit sa obtinem o perspectiva mai 

in detaliu asupra unei probleme de actualitate si progrmele 

care se implementeaza la nivel european de catre YMCA2 VOLUNTARI AU PLECAT, ALTII NOI VOR VENI
Luna acesta ne-am luat la revedere de la Sini si Antonio,  
doi dintre voluntarii internationali din proiectului ,,Building 
Stronger Communities,,. După patru luni de voluntariat in 
YMCA România, acesti voluntari si-au incheiat stagiul urmand 
ca alti doi voluntari ce vor veni in martie sa continue proiectul. 
Asteptam cu nerabdare noiile persoane!


