Marți 06 Oct 2015

Actualitate 06 Oct 2

Vizite la Azilul de Noapte şi la Centrul de îngrijire de zi
- Lăzăriştii au văzut ce înseamnă sărăcia –

Autor: Vasilică ICHIM

Pentru că explicaţiile şi statisticile cu privire la
sărăcie sunt insuficiente, elevii de la Aurel Lazăr au
vizitat, la sfârşitul săptămânii trecute, Azilul de
Noapte şi Centrul de îngrijire de zi. Acolo le-au oferit
oamenilor străzii o cină caldă şi au donat: ulei, făină,
orez, zahăr, paste, precum şi îmbrăcăminte și
încălțăminte pentru sezonul rece.

Acţiunile au făcut parte din proiectul "Speranţă pentru viitor - Noi, copiii soarelui",
derulat în cadrul programului Euroscola.

Mai întâi, miercuri, 30 septembrie, cei 30 de elevi din clasa
a V-a au participat la o activitate de conştientizare a rolului
pe care îl deţin solidaritatea şi voluntariatul în ansamblul
acţiunilor de ameliorare a stării de sărăcie, sensibilizându-i
pe bobocii de la “Aurel Lazăr”.
Apoi, din dorinţa de a cunoaşte personal situația
dificilă prin care trec persoanele marginalizate, copiii au vizitat Azilul de Noapte. Consilierul
Administraţiei Social-Comunitare Oradea, Cosmin Galea, le-a explicat care este obiectivul
Serviciului de prevenire a marginalizării sociale. Voluntarii lăzărişti au întins o mână
oamenilor străzii, oferindu-le o cină caldă pe care au distribuit-o ei personal cu multă dăruire.
Tinerii le-au oferit beneficiarilor îmbrăcăminte şi încălţăminte de sezon (donate de către

elevii liceului în cadrul acţiunii de colectare desfăşurată în perioada 21-28 septembrie).
Câteva dintre aceste persoane dezavantajate le-au dezvăluit tinerilor povestea vieţii lor istorii marcate de singurătate şi mizerie.
Vineri, 2 octombrie, voluntarii din cadrul proiectului au realizat o activitate la Centrul
de Îngrijire de Zi. Ei au fost întâmpinaţi de Livia Hodoşan, directorul instituţiei, care le-a
prezentat specificul activităţilor care se desfăşoară în cadrul centrului. Elevii i-au întâlnit pe
preşcolari, carora le-au oferit câte o atenţie "dulce", şi pe elevii de la programul after school,
care au primit câte un pacheţel conţinând rechizite. Nici familiile nevoiaşe din care provin
aceşti copii nu au fost neglijate, elevii lăzărişti și-au dat mâna pentru a le ajuta, donându-le
alimente: ulei, făină, orez, zahăr, paste, precum şi îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
sezonul rece. Pe lângă acestea, au mai donat centrului jucării şi cărţi.
De vorbă cu copiii romi
O zi mai târziu, copiii au ales să petreacă o dimineaţă caritativă cu
scopul de a da o mână de ajutor măicuţelor în pregătirea şi servirea
mesei de amiază pentru oamenii care, din diferite motive, au ajuns în
situaţia de a nu avea posibilitatea să-şi asigure pâinea zilnică, la
Mănăstirea “Sfintei Cruci”. Stareţa mănăstirii, Maica Mina, i-a primit
pe elevi cu mult drag şi i-a invitat să mai vină şi cu alte ocazii. Tinerii,
împreună cu profesorii coordonatori, au curăţat cartofi, ceapă,
morcovi, păstârnac, ţelină, gulii şi au sortat fructe şi legume. După terminarea activităţii,
voluntarii au fost invitaţi să servească prânzul în trapezul mănăstirii.
Astăzi, elevii vor desfăşura o acţiune de voluntariat la Şcoala Gimnazială “Lucreţia
Suciu”, din Oradea, unde vor distribui rechizite copiilor de etnie romă care provim din familii
sărace. Elevii voluntari vor petrece câteva ore împreună cu elevii, povestind, desenând şi
oferindu-le hăinuţe pentru sezonul toamnă-iarnă. Grupul va fi însoţit, pe lângă cele două
profesoare coordonatoare de proiect, Carmen Chira şi Floare Gavra, şi de directorul Liceului
Teoretic “Aurel Lazăr”, Gheorge Tirla.

