Apel umanitar: Copiii casei de tip familial George Coșbuc din Sighet au nevoie de o cameră senzorială
Luni, 29 Ianuarie 2018 11:40 -

Un grup de sigheteni mărinimoși au pornit o acțiune de strângere de fonduri pentru a putea
dota camera senzorială pentru copiii cu dizabilități ai casei de tip familial George Coșbuc din
Sighet.
Inițiativa aparține unei sighetence, Ionica-Viorica Opriș. ”Împreună cu soțul
meu am colaborat doi ani de zile în Iași, unde am făcut amândoi facultatea, cu Grădinița nr. 13
de acolo. Am luat parte la proiectul lor educațional Să învățăm de la bunici, în care am
confecționat mărțișoare hand made tradiționale pe care le-am vândut, iar din banii strânși am
cumpărat alimente ce le-am donat unui centru de bătrâni din Iași. Acum mergem cam pe
același principiu și la Sighet. Dorim să confecționăm mărțișoare, iar aici ne ajută elevii Liceului
Tehnologic “Marmația”, copiii casei de tip familial “Mihai Eminescu”, angajații fabricii Plimob, dar
și personalul și bătrânii Centrului de Zi “Acasă”.
Dacă în Iași au
reușit să strângă peste 2500 de lei, coordonatoarea proiectului speră ca și sighetenii să fie la fel
de mărinimoși. Mărțișoarele se vor vinde în perioada 1-8 martie, pe platoul din Parcul Central
unde vor exista măsuțe amenajate pentru comercianți.

# Care sunt nevoile casei de tip familial George Coșbuc
”În această casă locuiesc 12 copii cu diferite probleme psihice. Au nevoie de electrocasnice
mici și de bună calitate fiindcă ele se strică foarte repede. Ar avea nevoie de o mașină de tocat
carne, un mixer, un storcător de fructe. Copiii de aici mănâncă doar mâncare pisată, iar
electrocasnicele pe care le au nu sunt prea bune. De asemenea, copiii nu au o cameră
senzorială. Fizic, ea există, dar în realitate are nevoie de renovări și aparatură. Mizăm pe
echipament colorat, coloane cu bule, fibre optice sau aparatură muzicală. Toți putem contribui,
cu mic, cu mare. Sub moto-ul Cu indiferența devii complice, eu, încerc marea cu degetul”,
mărturisește Viorica Opriş.

Toți cei doritori pot cumpăra mărțișoarele confecționate în acest scop în perioada 1-8 martie, pe
platoul din Parcul Central sau pot face donații cu obiecte necesare copiilor din casă, la telefonul:
0747706673, persoană de contact, Ionica-Viorica Opriș.
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