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ATTIVITA' IN SINTESI

Per bambini di 6-14, gestione dei
seguenti corsi pomeridiani:
- doposcuola (aiuto ai compiti);
- disegno;
- inglese
- geografia;
- storia;
- musica (piano e chitarra ma anche
educazione all'ascolto);
- sport (calcio e karate);
- danza popolare (per non perdere le
tradizioni e per unire tramite le usanze);
- altri corsi, a seconda delle esigenze e
della disponibilità di insegnanti adeguati.
I detti corsi saranno gestiti da personale
adeguato e mediante utilizzo di supporti
(cancelleria, schermo TV per filmati,
ecc…).
Risultati attesi:
a) aumento delle conoscenze di base (a
integrazione dello scadente livello
scolastico);
b) rispetto delle regole del vivere in
gruppo;
c) utile attività fisica nello sport (da cui si
imparano anche i concetti di lealtà,
sacrificio e amicizia);
d) integrazione con i bimbi di etnia rom;
e) educazione civica;
f) indiretta educazione alimentare.
Attività già iniziata (e già si vedono i
risultati).

Per bambini che non sono mai andati a
scuola
Gestione di corsi di recupero per
compensare le annualità perdute.
I detti corsi saranno gestiti da personale
adeguato e mediante utilizzo di supporti
(cancelleria, schermo TV per filmati,
ecc…).
Risultati attesi:
a) aumento delle conoscenze di base;
b) possibilità di riprendere la scuola
dell'obbligo;

ACTIVITĂȚI ÎN REZUMAT

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6-
14 ani, derulați următoarele cursuri după-
amiază:
- activități după școală (ajutor pentru teme);
- desen;
- engleză
- geografie;
- istorie;
- muzică (pian și chitară, dar și educație de
ascultare);
- sport (fotbal și karate);
- dans popular (pentru a nu pierde tradițiile
și a se uni prin obiceiuri);
- alte cursuri, în funcție de nevoile și
disponibilitatea cadrelor didactice adecvate.
Cursurile menționate vor fi gestionate de
personal adecvat și prin utilizarea de
suporturi (papetărie, ecran TV pentru filme
etc.).
Rezultate așteptate:
a) creșterea cunoștințelor de bază (pentru a
completa nivelul slab de educație);
b) respectarea regulilor de viață în grup;
c) activitate fizică utilă în sport (din care
învățăm și conceptele de loialitate, sacrificiu
și prietenie);
d) integrarea cu copiii romi;
e) educație civică;
f) educația alimentară indirectă.
Activitatea a început deja (iar rezultatele
sunt deja vizibile).

Pentru copiii care nu au mers niciodată
la școală
Managementul cursurilor de remediere
pentru compensarea rentelor pierdute.
Cursurile menționate vor fi gestionate de
personal adecvat și prin utilizarea de
suporturi (papetărie, ecran TV pentru filme
etc.).
Rezultate așteptate:
a) creșterea cunoștințelor de bază;
b) posibilitatea de a relua învățământul



PROGETTI PER GLI ANNI 2020-2021-2022 - SEDE DI ANINA
PROIECTE PENTRU 2020 2021-2022 - SEDIUL ANINA

c) indiretta educazione alimentare.

Per bambini di 2/5 anni
Costruzione e gestione di un asilo,
particolarmente dedicato ai bimbi rom
(ma insieme a non rom).
Risultati attesi:
a) integrazione tra bimbi (lotta alla
discriminazione);
b) stimolo delle capacità di
apprendimento;
c) preparazione alla scuola;
d) comprensione, da parte delle famiglie,
dell'importanza dell'educazione
scolastica;
e) permettere alle mamme di liberare
tempo per dedicarsi al lavoro.

Per bambini di 5/13 anni
Costruzione di piccolo parco giochi.
Risultati attesi:
a) integrazione tra bimbi (lotta alla
discriminazione), mediante la
condivisione del divertimento;
b) attività motoria.

Per bambini, ragazzi e adulti
Costruzione e gestione del "cinema
all'aperto" (ad Anina non esiste il cinema)
per la proiezione di film e documentari
indirettamente educativi.
Risultati attesi:
a) indiretta comunicazione di valori umani
e di educazione civica;
b) creazione di un punto di aggregazione
sociale (anche come mezzo per
contrastare la discriminazione, mediante
la condivisione del divertimento).

Per bambini, ragazzi e adulti
Costituzione e gestione di un punto di
aggregazione inter-religioso (ortodossi,
cattolici, pentecostali e battisti) per fornire
– a chi crede – un catechismo per
bambini. Una specie di oratorio.
Sarà gestito da personale religioso (già in
contatto con noi).

obligatoriu;
c) educația alimentară indirectă.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și
5 ani
Construcția și gestionarea unei grădinițe,
dedicate în special copiilor romi (dar
împreună cu non-romi).
Rezultate așteptate:
a) integrarea între copii (lupta împotriva
discriminării);
b) stimularea abilităților de învățare;
c) pregătirea școlii;
d) înțelegerea, din partea familiilor, a
importanței educației școlare;
e) să permită mamelor să-și elibereze timp
pentru muncă.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între
5/13 ani
Construcția unui mic loc de joacă.
Rezultate așteptate:
a) integrarea între copii (lupta împotriva
discriminării), prin împărtășirea distracției;
b) activitatea fizică.

Pentru copii, adolescenți și adulți
Construcția și managementul
„cinematografului în aer liber” (nu există
cinematograf în Anina) pentru proiecția de
filme și documentare indirecte.
Rezultate așteptate:
a) comunicarea indirectă a valorilor umane
și a educației civice;
b) crearea unui punct de agregare socială
(de asemenea, ca mijloc de combatere a
discriminării, prin partajarea
divertismentului).

Pentru copii, adolescenți și adulți
Constituirea și gestionarea unui punct de
agregare inter-religioasă (ortodocși,
catolici, penticostali și baptiști) pentru a oferi
- celor care cred - un catehism pentru copii.
Un fel de oratoriu.
Acesta va fi administrat de personal religios
(deja în contact cu noi).
Rezultate așteptate:
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Risultati attesi:
a) fornire, a chi lo desidera, una base di
catechismo fondata su valori comuni
(sono tutti cristiani);
b) rispetto delle rispettive scelte spirituali.

Per adulti
Creazione e gestione di un luogo di
incontro per adulti per:
- corsi e incontri di educazione
alimentare;
- corsi e incontri di educazione sanitaria
per la prevenzione delle malattie
(importanza dell'igiene personale e degli
ambienti);
- corsi di alfabetizzazione;
- mamme e/o gestanti che, non avendo
istruzione, non sanno come comportarsi
(purtroppo abbiamo molti esempi dei
danni che derivano da una gestazione
inadeguata).
Risultati attesi:
a) aumento delle conoscenze alimentari
di base (attenzione agli zuccheri, alle
bevande ed ai "cibi spazzatura"), in
particolare per l'alimentazione dei
bambini;
b) aumento del rispetto delle regole di
base per l'igiene personale e della casa;
c) riduzione degli analfabeti in modo da
stimolare l'autostima;
d) un minimo di supporto informativo per
le future mamme (gestione della fase pre-
natal e del bebè).

Per ragazzi/adulti
Creazione di un laboratorio con un po' di
attrezzatura per insegnamento di:
- mestieri semplici (attività artigianali);
- maglieria;
- cucito;
- modellismo;
ecc…
Risultati attesi:
a) aumento delle conoscenze manuali di
base;
b) individuazione delle predisposizioni, da
cui ricavare un mestiere;

a) să ofere, celor care doresc, o bază de
catehism bazată pe valori comune (toți sunt
creștini);
b) respectarea alegerilor spirituale
respective.

Pentru adulți
Crearea și gestionarea unui loc de întâlnire
pentru adulți pentru:
- cursuri și întâlniri privind educația
nutrițională;
- cursuri și întâlniri privind educația pentru
sănătate pentru prevenirea bolilor
(importanța igienei personale și a mediilor);
- cursuri de alfabetizare;
- mame și / sau femei însărcinate care,
neavând studii, nu știu să se comporte (din
păcate, avem multe exemple de daune care
rezultă din gestație inadecvată).
Rezultate așteptate:
a) creșterea cunoștințelor de bază
referitoare la alimente (atenție la zaharuri,
băuturi și „alimente cu gunoi”), în special
pentru hrănirea copiilor;
b) respectarea sporită a normelor de bază
pentru igiena personală și a gospodăriei;
c) reducerea analfabetilor pentru stimularea
stimei de sine;
d) un minim de sprijin informativ pentru
viitoarele mame (gestionarea fazei pre-
natală și a copilului).

Pentru adolescenți / adulți
Crearea unui laborator cu unele
echipamente pentru predare:
- meșteșuguri simple (activități
meșteșugărești);
- tricotaje;
- cusut;
- realizarea modelelor;
etc ...
Rezultate așteptate:
a) creșterea cunoștințelor manuale de bază;
b) identificarea predispozițiilor, din care să
rezulte un comerț;
c) posibilitatea plasării la locul de muncă în
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c) possibilità di inserimento lavorativo
nelle zone da cui sono richiesti lavoratori
(in particolare Timisoara; la nostra
Associazione è socia onoraria di
Confindustria Romania e Camera di
Commercio italiana per la Romania);
d) indirettamente viene costituita una
officina utile per le manutenzioni
dell'edificio;
e) coinvolgimento di anziani (italiani e
romeni) desiderosi di trasmettere le
proprie conoscenze;
f) avviamento al lavoro eventualmente
mediante creazione di piccola
cooperativa.

Per famiglie con bambini con handicap
anche gravi
Costituzione di un gruppo di famigliari
interessati per insegnare loro la corretta
gestione delle problematiche, ovviamente
previa creazione di gruppi omogenei per
tipo di problematica.
I detti corsi saranno gestiti da psicologi e
mediante utilizzo di supporti, secondo le
loro indicazioni.
Risultati attesi:
a) presa di coscienza della possibilità di
miglioramento delle disabilità;
b) miglioramento delle condizioni di vita
dei bambini e delle famiglie;
c) formazione di persone per proseguire
le attività anche in assenza (ma con
coordinamento) degli psicologi.
Attività già iniziata come fase
sperimentale (e già si vedono i risultati).

Ovviamente siamo consapevoli che
non tutto sarà realizzabile ma è giusto
avere un obiettivo anche con il tempo.
Crediamo fortemente nella
Provvidenza, sperando di essere nei
Suoi disegni.

zonele în care sunt necesari lucrători (în
special Timișoara; Asociația noastră este un
membru onorific al Confindustria România și
al Camerei de Comerț Italiene pentru
România);
d) indirect se înființează un atelier util pentru
întreținerea clădirilor;
e) implicarea persoanelor în vârstă (italieni
și români) dornici să-și transmită
cunoștințele;
f) începerea locului de muncă, eventual, prin
crearea unei mici cooperative.

Pentru familiile cu copii cu handicapuri
severe
Constituirea unui grup de membri ai familiei
interesate pentru a-i învăța gestionarea
corectă a problemelor, evident după crearea
grupurilor omogene în funcție de tipul
problemei.

Aceste cursuri vor fi gestionate de psihologi
și folosind media, conform indicațiilor
acestora.
Rezultate așteptate:
a) conștientizarea posibilității de
îmbunătățire a dizabilităților;
b) îmbunătățirea condițiilor de viață ale
copiilor și familiilor;
c) instruirea oamenilor pentru a continua
activitățile chiar și în absența (dar cu
coordonarea) psihologilor.
Activitatea a început deja ca fază
experimentală (iar rezultatele sunt deja
vizibile).

Evident, suntem conștienți că nu totul va
fi realizabil, dar este corect să avem un
obiectiv chiar și cu timpul. Credem cu
tare în Providență, sperând să fim în
designurile Sale.


