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Prin noroi, 
pentru a-i 
ajuta pe 
sărmanii  

ce locuiesc la 
groapa de 

gunoi a 
Oradiei 

 

Când dorinţa de 

a face un bine 

este foarte mare, o „mare” de noroi nu-i poate opri pe 

samariteni. Este vorba despre tineri de la Caritas Catolica 

Oradea care, joia trecută, au avut de expediat pachete cu 

alimente familiilor nevoiaşe care trăiesc lângă groapa de gunoi 

din Episcopia Bihor. Sunt condiţii jalnice acolo: căsuţe 

improvizate din carton, plăci de furnir şi bucăţi de nailon, fără 

încălzire, fără curent şi fără apă potabilă. „Autobuzul – 

asigurat şi de această dată de părintele Mihai Fechetă de la 

Centrul Şcolar Don Orione – care ducea voluntarii şi pachetele 

cu alimente, s-a împotmolit în noroi, fapt ce a dus la o 

întârziere de câteva ore în activitatea caritabilă. Organizatorii 

au apelat prima dată la ajutoare externe, dar camionul trimis s-

a împotmolit de asemenea în noroi. A fost nevoie de o muncă 

susţinută de câteva ore, pentru a scoate cele două vehicule 

masive din gropile pline cu noroi, şi de contribuţia tuturor 

sufletelor – bărbaţi, femei şi copii au sărit în ajutorul 

voluntarilor şi au săpat şi au împins până au urnit în 

sfârşit cele două autovehicule, şi roţile au prins tărâm 

solid. În ciuda obstacolelor neaşteptate, acţiunea s-a 

derulat în voie bună, mulţumită bunei dispoziţii a 

tinerilor voluntari. Grupul format în mare majoritate din 

elevii Liceului Teologic Romano-Catolic şi a 

Internatului Caritas, nu s-a lăsat învins de ghinion. 

Tinerii, tratând cazul cu mult umor, au terminat treaba 

pentru care s-au dus: au împărţit pachete care 

conţineau pâine, conserve de supă, paste făinoase, 

mezeluri, conserve de ciuperci, dulciuri şi alte 

alimente neperisabile, în valoare de peste 850 lei. 

Donaţiile au fost completate de reprezentanţii centrului 

şcolar Don 

Orione cu haine oferite de 

elevi”, transmite Asociaţia 

Caritas Catolica. De 

menţionat că dulciurile din 

pachetele distribuite au sosit 

ca donaţii din Olanda, prin 

intermediul lui Toos Aerts 

(Swolgen) şi Ad van der 

Brand (Schijndel). Celelalte 

alimente au fost asigurate de 

Caritas, ca parte din Colecta  

Sf. Elisabeta. 

                     www.volonet.ro 

- Am 15. Februar hat der Verein Caritas Catolica 
Oradea Lebensmittelpackete an Menschen, die 
am Müllplatz leben, übergeben. Mit den 
freiwilligen Helfern waren auch Schüler, die im 
Internat der Caritas leben. Einer von diesen 
Freiwilligen war unser Arpika. Was er gesehen 
hat, hat ihn sehr tief betroffen. Früher war der 
Junge in einer sehr ähnlichen Situation. Er ist zur 
Zeit sehr dankbar dass er selber helfen kann.
         

         
     

        
   

- Im Februar und März werden zwei Kinder von 
uns in Oradea im Smart Learning Center an einer 
Weiterbildung teilnehmen, wo sie Computerarbeit 
lernen. Den Kindern macht es sehr viel Spaß am 
Computer zu lernen.
- Am 20. Februar hatten wir eine außerordent- 
liche Teamsitzung innerhalb der Stiftung.

- Am 24. Februar hat die Pädagogengruppe „Wir 
werden Groß“ haben verschiedene Aktivitäten 
und Programme mit unsere Kinder organisiert.

- Zwischen 2.-7. März werden unsere Kinder 
mit Unterstützung vom Jugendamt in Oradea 
ein Paar schöne Tage im Schwarzwald
(Karpatengebiet) verbringen.



Smart Learning Center 
 Asociaţia Smart Learning Center, 

cu sediul central în  Oradea, Romania, este o 

organizaţie civică neguvernamentală, non- profit, 

apolitică şi independentă, persoană juridică de 

drept privat, infiintata in anul 2017, in baza 

O.U.G.26/2000, cu privire la regimul asociatiilor si 

fundatiilor din Romania, în scopul  de a organiza, 

conduce şi promova activităţi educaţionale şi 

antreprenoriale, evenimente educaţionale, activităţi 

de promovare a valorilor societăţii cunoaşterii, a 

accesului tuturor la tehnologiile informatice şi de 

comunicaţii, sprijinirea persoanelor aflate în 

dificultate, defavorizate sau marginalizate din punct de vedere social, implicarea activă a tinerilor în 

comunitate. 

Obiectivul asociaţiei este de a oferi posibilitatea cat mai multor 

copii şi tineri de a se dezvolta profesional, de a încuraja creativitatea, 

responsabilitatea şi iniţiativa prin utilizarea tuturor oportunităţilor oferite 

de tehnologia informaţiei şi comunicării, de a oferi persoanelor ieşite din 

sistemul şcolar suportul necesar pentru instruirea şi educarea permanentă 

prin derularea proiectelor de educaţie de-a lungul vietii. 

Asociaţia  Smart Learning Center  doreşte să contribuie la 

dezvoltarea societăţii, dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi 

sincronizarea societăţii româneşti cu cea europeană prin implementarea şi 

facilitarea accesului tuturor persoanelor interesate la tehnologia 

informaţiei şi găsirea unor solutii IT pentru problemele 

comunităţii.Implicarea tinerilor în proiecte de educare non-formală pe o 

varietate de subiecte, prin organizarea de proiecte naţionale şi 

internaţionale, workshop-uri, seminarii, traininguri, tabere, acţiuni de 

voluntariat, concursuri şi alte activităţi. 

Promovarea şi implementarea principiilor educaţiei non-

formale, învăţarea prin experienţă, învăţarea prin joacă şi învăţarea 

interculturală, munca în echipă, interdisciplinaritatea. 

Promovarea conceptului egalităţii de şanse între toţi cetăţenii, combaterea discriminării faţă de 

persoane sau grupuri bazată pe orice criteriu, combaterea violenţei domestice, de gen şi școlare, activități de 

consiliere a persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor, realizarea unor campanii de informare şi 

conştientizare. 

Dezvoltarea societăţii civile prin încurajarea implicării active a tinerilor în procesul social şi 

susţinerea tinerilor în privinţa alegerii formei de educaţie, a unei cariere şi a independenţei financiare; 

participarea copiilor de vârstă şcolară mică la activităti de dezvoltare personală şi profesionlă. 

Din februarie anul curent, doi copii din Centul 
nostru, Marius și Ilie participă la cursurile IT oferite de 
Smart Learning Center. Cursurile sunt bine pregătite și 
băieții participă cu mare plăcere la ele.  
Le dorim în continuare multă baftă! 

 
Mulțumim 
din suflet  
familiei 

Oanto 

din Oradea pentru spijinul permanent acordat în 
supravegherea baiețiilor pe durata cursului și în afara 
acestuia. Este un ajutor foarte mare faptul că ne sunt 
alături, însoțesc băieții și le dăruiesc cu multă dragoste 
toată susținerea lor.  
                        Mulțumim!!! Sr. Serafina și Sr. Rafaela  

https://www.facebook.com/SmartLearningOradea/?hc_ref=ARTMihkaTB_w0AaMeSGlEwR-gPIttoZ8FIEwi0v-bfdlNpavjVF6U1Amzx_2pC-_OuU
https://www.facebook.com/SmartLearningOradea/?hc_ref=ARTMihkaTB_w0AaMeSGlEwR-gPIttoZ8FIEwi0v-bfdlNpavjVF6U1Amzx_2pC-_OuU

