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De obicei sezonul cald reprezintă
perioada despre care avem impresia
că trece cel mai repede într-un an. Și
anul acesta am avut aceeași senzație,
însă ne bucurăm că, cel puțin pentru
beneficiarii, dar și pentru voluntarii
ADRA România, atât cei din țară cât
și din afara țârii, zilele acestea călduroare au trecut cu mult folos.
Această vară a început frumos și s-a
încheiat în același mod, deoarece în
luna iunie ADRA România a primit
premiul al II - lea la Gala Societății Civile pentru proiectul “Grădini
roditoare” iar la sfârșitul verii ne-am
bucurat să putem oferi o tabără la
munte gratuit pentru cei mai buni
elevi, beneficiari ai proiectului ”Vreau
la Școală”.
În timpul verii, șantierele ADRA
au avut mereu voluntari veniti de
aproape sau de departe, gata de sacrificiu pentru cei mai necăjiți semeni

ai noștri.
Nu avem cuvinte de mulțumire care
să exprime toată recunoștința pentru toți cei care au fost implicați în
realizarea acestui proiect.
De asemenea, prin proiectul “Grădini roditoare în Matandani” ne-am
bucurat să fim în continuare aproape
de cei săraci din Malawi, Africa.
Și pentru că toamna a început,
ADRA România a demarat încă două
proiecte cunoscute pentru cei care
ne urmăresc în mod constant activitatea, proiecte care au în atenție
în mod special pe cei mici: proiectul
“Vreau la școală” și “Copii ajută copii”.
Toată aprecierea pentru toți cei care
ne sunteți mereu aproape în implementarea acestor proiecte! Credem
cu tărie că doar împreună putem
realiza lucruri frumoase pentru cei
care au nevoie de ajutorul nostru.
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“În sfârșit acasă!”
aproape de final
Chiar dacă ne aflăm încă într-o perioadă de
instabilitate economică și chiar dacă proiectul “În sfârșit acasă!” cere mult sacrificiu
și dăruire, ADRA România a reușit și anul
aceasta să construiască patru case sociale:
o casă în republica Moldova, o casă în regiunea Olteniei și alte două case în regiunea
Moldovei.
Beneficiarii acestui proiect sunt oameni necajiți care au fost selectați de ADRA România și primăriile locale încă de anul trecut.

Toate acestea au fost posibile doar datorită voluntarilor noștri din
țară dar și celor din Spania, Austria, Franța, cei care s-au implicat
atât financiar cât și cu forța de muncă.
În perioada imediat următoare vom participa la inaugurarea acestor locuințe.

“Vreau la școală”
pentru 270 de copii
270 de copii din întreagă țară au fost înscriși în proiectul educațional „Vreau la școală!”, dedicat copiilor fără posibilități materiale,
care au rezultate bune la învățătură. În Moldova, Transilvania,
Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea grupe de copii din cele mai
sărace zone, au primit deja pachetele cu rechizite, ghiozdănele și
alimente, în cadrul acestui proiect, prin care se urmărește îmbunătățirea performanțelor școlare.
“Ca și în alți ani, ne dorim să se organizeze în scurt timp grupe de
voluntari din fiecare zonă de implementare a proiectului, voluntari
care să îi ajute pe acești copii la teme și în alte activități, prin care
cei mici să se poată dezvolta.” Sorin Goleanu, director ADRA Romania
Proiectul „Vreau la școală ” urmărește dezvoltarea pe termen lung
a individului iar, prinnoua formă începută cu doi ani în urmă, de
grupare a copiilor pe zone geografice, dezvoltarea individuală va
influența dezvoltarea regională.
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SOS
Alături de sinistrații din județul Galați
Dupa cum se stie, o parte a județului Galați a fost
lovit de inundații după o ploaie care a căzut într-un
timp foarte scurt, cu un debit extrem de mare.
Situația este de nedescris în cuvinte.
Nouă persoane au pierit în apele învolburare, între
care și o fetiță de 8 ani smulsă de șuvoaie din brațele tatălui ei și peste 1500 de case au fost distruse
din 22 localități.
Ca de obicei, Agenția Adventistă pentru Dezvoltare
Refacere și Ajutor ( ADRA ) România alături de multe
Biserici Adventiste din țară, a demarat primele intervenții la fața locului. Astfel, imediat după
dezastru, au fost distribuite în cadrul proiectului “Pod
peste ape” în localitatile Cudalbi, Costache Negrii şi
Pechea din județul Galați, șase tone de articole de
igienă, apă, pături, alimente, articole de curățenie.
“În perioada imediat următoare ADRA România va
continua să intervină în această zonă, și pe termen
mediu și lung, prin proiectul “Speranța mai presus de
ape” prin care va ajuta la curățarea caselor de mâl, la
repararea sau reconstruirea celor distruse.” a declarat directorul ADRA România, Sorin Goleanu
Pentru a putea interveni eficient în sprijinirea acestor familii îndurerate, ADRA demarează în perioada
următoare o campanie de strângere de fonduri.
Cei care doresc să susțină această activitate pot face
o oricând o donatie pe bază de chitanţă fiscală, la sediul ADRA România sau în conturile deschise la BCR,
sector 3, Bucureşti:
RO73 RNCB 0074 0292 1540 0001 – LEI
RO46 RNCB 0074 0292 1540 0002 – USD
RO78 RNCB 0074 0292 1540 0008 – EUR
RO89 RNCB 0074 0292 1540 0004 – GBP
SWIFT Code: RNCBROBUXXX
Banca Comercială Română, sucursala Sector 3, Bd.
Decebal, nr. 11, Bl. S14, sect. 3, Bucureşti
Doar împreună, dându-ne mâinile, putem aduce din
nou speranța pe chipurile acestor semeni ai noștri
aflați în necaz.
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Concertul caritabil “Vis de
copil” aduce 9700 de ron
pentru ADRA România

Tinerii din Solingen, Germania din nou implicați în
proiectele ADRA România
din județul Brașov

din familii defavorizate, beneficiari ai proiectului “Vreau la școală” au avut șansa
de a petrece câteva zile în tabara “Vis de
copil”, organizată de ADRA România la
Vatra Dornei.
Toate fondurile necesare pentru organizarea acestei excursii au fost venite în
urma desfășurârii concertului caritabil

În data de 2 iunie 2013, sala Ateneu din
Bacău s-a dovedit a fi neîncăpătoare
pentru publicul care a fost prezent la
Concertul caritabil “VIS DE COPIL” organizat de către ADRA România.
Muzica a fost susținută de către Corurile
de copii reunite: “Cantassimo” din Bacău
și “Celest Harmony” din Matca, județul
Galați – dirijor Prof. Simida Gherghe, Corul Bărbătesc din Moisei – dirijor Cristian
Coman și Radu-Marius Moroșanu, solist
la nai.
După cum fusese anunțat, fondurile obținute au fost folosite pentru organizarea
unei tabere la munte pentru cei mai buni
elevi, beneficiari ai proiectului “Vreau la
școală” din anul școlar 2012 / 2013.

Proiectul “Grădini
roditoare” obține premiul
II la Gala Societății Civile

Şi în vara acestui an, în perioada 7-18
august 2013, un grup format din 11 tineri
din localitatea Solingen, Germania au
ales să vină în România pentru a desfășura acțiuni de voluntariat în favoarea
semenilor aflați în nevoie.
Așa se face că, împreună cu coordonatorul lor Costel Coșman, tinerii au distribuit
peste 220 de pachete cu haine, încălţăminte şi jucării, precum și ghiozdane si
rechizite, atât pentru familiile copiilor

“Vis de copil” susținut de către ADRA România în primăvara acestui an la Bacău.
“Pentru mine zilele petrecute aici la
munte au fost cele mai frumoase zile din
viața mea. Abia aștept tabara de anul
viitor” mărturisea la plecare o fetiță care
nu mai avusese parte de așa ceva pană
atunci.

“Copii ajută copii” la a
șasea ediție

care fac parte din proiectul “Vreau la
Şcoală” desfășurat de către ADRA România în localitățile Hăghig şi Apaţa din
județul Brașov, cât şi pentru alte familii
beneficiare ale proiectelor ADRA din
cadrul Centrului Social de la Zărnești.

Pentru că a sosit toamna, înseamnă că
se dă din nou startul proiectului “Copii

“Deşi am muncit să pregătim pachetele

ajută copii” prin care ADRA dorește să

pentru toţi aceşti beneficiari, bucuria pe

încurajeze cât mai mulți copii cu vârste

care am văzut-o pe feţele lor a adus satis-

cuprinse intre 3 și 14 ani să învețe arta

facţie în inimile noastre pentru tot efortul

generozității.

nostru depus!” -Andre Herbolsheimer un

Cei mici vor primi pușculițele, pregătite

voluntar în vârstă de 15 ani

și anul acesta într-un număr de 6000 de
bucăți, în care vor strânge până la în-

Proiectul “Grădini roditoare” desfășurat
cu succes de către Agenția Adventistă
pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor

ADRA răsplătește din
nou cei mai buni copii la
învățătură

ceputul lunii decembrie o sumă cuprinsă
între 40 și 60 de lei, cu care vor cumpăra
jucării, rechizite, dulciuri pentru copii
săraci de vârtsa lor. Toate produsele le

(ADRA) Romania în ultimii ani. a fost

vor așeza în cutiile pe care ADRA le va

clasat pe locul II la secțiunea «Dezvoltare

oferi, iar, spre sfârșitul anului, vor merge

economică și socială» la cea de a XI-a

în mod organizat și le vor împârți.

ediție a Galei Societății Civile, desfășurată
luni, 3 iunie, pe scena Operei Naționale
din București.
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