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Peste 300 de volun-
tari TELUS International 
Romania s-au mobilizat 
pentru construcția cen-
trului comunitar destinat 
copiilor defavorizați din 
Buftea, care astfel, vor 
avea curând un loc un-
de să-și facă lecțiile și să 
mănânce o masă caldă.

De la primele ore 
ale dimineții, voluntarii 
 TELUS International au 
venit pe șantierul Habi-
tat for Humanity Roma-
nia, din Buftea pentru a 
ajuta la ridicarea primu-
lui centru comunitar și 
educațional din comuni-
tatea Buciumeni. Volun-
tarii nu s-au apucat în-
să de treabă înainte de a 
fi informați că siguranța 
este cea mai importan-
tă. Toate persoanele afla-
te pe șantierul Habitat for 
Humanity Romania, fie că 
era vorba de voluntari sau 
specialiști în construcții,  
au fost informate că tre-
buie să respecte regulile 
de siguranță, de la care 
să nu se abată. Abia du-
pă ce organizatorii  s-au 
asigurat că toată lumea 
este la curent cu aceste 
instrucțiuni și deține echi-
pament de protecție, vo-
luntarii au fost împărțiți 
pe ateliere de lucru și au 
trecut la acțiune.

Acces la educație 
de calitate, hrană 
și îngrijire

Habitat for Humanity 
România și Asociația Her-
cules, în parteneriat cu 
Primăria orașului Buftea, 
construiesc, începând cu 
anul 2017, un centru co-
munitar care va oferi zi 
de zi acces gratuit la o 
masă caldă,  after-school 
și activități de educație 
non-formală pentru apro-
ximativ 50 de copii.  De-a 
lungul unui an, alți 150 
de copii vor beneficia de 
prezența centrului în co-
munitate. 

Centrul este prevă-
zut a fi construit pe par-
cursul a doi ani, respectă 
principiile eficienței ener-

getice și va fi administrat 
de către Asociația Hercu-
les, care are o experiență 
de peste 10 ani în 
interacțiunea cu copiii ca-
re provin din familii vul-
nerabile. 

Dacă implicarea vo-
luntarilor rămâne la para-
metri optimi, în final, prin 
acest proiect care se spe-
ră că va deveni funcțional 
la sfârșitul acestui an, 
peste 200 de copii din fa-
milii vulnerabile vor avea 
acces la educație de ca-
litate, hrană și îngriji-
re pentru a ajunge adulți 
independenți.

Mai multe fundații 
 s-au alăturat proiectului 
cu importante contribuții 
financiare și în materia-
le de construcție. Terenul 
a fost pus la dispoziția 
Asociației Hercules de că-
tre Primăria Buftea.

Centrul comunitar 
va deservi două școli din 
Flămânzeni și Buciumeni 
– cartiere defavorizate 
din Buftea, unde sărăcia, 
conflictele și condițiile 
grele de locuire afectea-
ză puternic dezvoltarea și 
educația copiilor. Din cei 
350 de copii care învață 
la cele două școli, apro-
ximativ 250 provin din fa-
milii dezavantajate. Cei 
mai mulți dintre părinți nu 
au un loc de muncă sta-
bil și trăiesc din alocațiile 

copiilor, din ajutor social 
sau din lucrul cu ziua.

Și părinții vor partici-
pa ca voluntari la îngriji-
rea centrului, vor avea 
acces la consiliere psi-
hologică și parentală, 
traininguri de dezvolta-
re personală: de la an-
treprenoriat, la econo-
mie domestică, educație 
financiară sau traininguri 
de eficiență energetică.

Zi istorică pentru 
Buftea

“Punem umărul la 
construirea centrului co-
munitar care va sprijini 
aproximativ 200 de copii 
în nevoie din comunitatea 
Buftea”, a declarat Ro-
berto Pătrășcoiu, director 
național Habitat for Hu-
manity România.

”Aș putea spune că 
este o zi istorică pen-
tru orașul nostru, pen-
tru că este primul proiect 
de acest gen susținut de 
un număr așa de mare 
de voluntari. Mulțumim 
Asociației Hercules, Fun-
dației Habitat, Firmei 
 TELUS International Ro-
mania care și-a manifes-
tat  încrederea în noi și a 
înțeles că Primăria Buftea 
poate fi un partener de 
nădejde în derularea unor 
astfel de proiecte comu-
nitare. Faptul că ne aflăm 

cu toții aici, voluntari, 
reprezentanți ai Asociației 
Hercules, ai Fundației Ha-
bitat for Humanity, ai fir-
mei TELUS Internatio-
nal, reprezentanți din co-
munitate, preoți, das-
căli, oameni din orașul 
nostru, demonstrează că 
acordăm o atenție de-
osebită acestui proiect 
și înțelegem rolul lui în 
socie tate. Aici  găsim o 
clădire cu un proiect bine 
pus la punct, cu o bază  
materială corespunzătoa-
re cerințelor unor stan-
darde de calitate. Ne-am 
bucura dacă beneficia-
rii acestei construcții ar 
considera  centrul comu-
nitar a doua lor casă. În 
principiu, să o îngrijeas-
că și să o modeleze după 
imaginația și priceperea 
lor”, a declarat  Gheorghe 
Pistol, primarul orașul 
Buftea, care  a subliniat 
că le dorește tuturor vo-
luntarilor putere de mun-
că și sănătate pentru a 
continua cu aceeași pasi-
une și competitivitate ac-
tivitatea pe tărâmul bine-
lui pentru oameni. 

Petruța Stănescu, re-
prezentanta Asociației 
Hercules, a vorbit  despre 
copiii ce urmează a fi 
ajutați și motivul pentru 
care este nevoie de acest 
centru în Buftea: ”Studii-
le efectuate an de an ara-
tă cât de dramatică este 
situația în țara noastră în 
ceea ce privește abando-
nul școlar, analfabetismul 
funcțional și sărăcia co-
piilor. Atât cifrele oficia-
le, cât și munca asociației 
Hercules în comunități 
ne-a arătat că este ne-
voie de un centru de zi 
în Buciumeni-Buftea așa 
cum, părerea mea es-
te că ar fi nevoie în orice 
comunitate cu probleme. 
Convingerea noastră es-
te că putem să schimba  
în bine societatea în ca-
re trăim dacă schimbăm 
destine individuale și da-
că investim în educație. 

Activitățile din acest cen-
tru pe care ne ajutați să 
îl construim vor implica 
atât copiii, cât și părinții 
și profesorii și volunta-
rii. Și vom avea un scop  
suprem, acela ca tinerii 
noștri beneficiari să ajun-
gă adulți decenți, demni, 
independenți, încreză-
tori în sine și capabili să 
își creeze o viață prospe-
ră. Vrem să rupem cer-
cul vicios al sărăciei ca-
re îi condamnă pe acești 
copii să ducă o viață de 
lipsuri, moștenită de la 
părinții și bunicii lor. Vrem 
să le oferim acestor copii 
defavorizați din Buftea o 
mică șansă care știm că 
face o diferență enormă 
dacă este oferită la mo-
mentul  oportun”. 

O clădire eficientă 
energetic

Centrul comunitar 
din Buftea este proiec-
tat să respecte principi-
ile eficienței energetice. 
Vor fi folosite soluții pa-
sive pentru minimizarea 
pierderilor și consumului 
de energie. Cea mai im-
portantă dintre acestea 
este forma compactă a 
clădirii, spațiile fiind pro-
iectate în suprafețe opti-
me care vor ține transfe-
rurile termice la nivel mi-
nim. Încăperile unde se 
vor desfășura activitățile 
principale sunt orienta-
te spre Sud, astfel în-
cât să beneficieze de cât 
mai multă lumină natura-
lă. Holurile, accesul spre 
curte, băile și spațiile 
tehnice, care necesită 
mai puțină căldură, sunt 
 orientate spre Nord. Clă-
direa va funcționa cu un 
sistem de ventilație natu-
rală, care se va realiza din 
faza de construcție. Astfel 
vor fi eliminate ventilațiile 
mecanice, care adaugă 
costuri suplimentare de 
energie și mentenanță.

Prin parteneriate 
dez  vol tate cu producători 

de profil, Habitat for Hu-
manity România folosește 
produse și materiale care 
îndeplinesc standardele 
de eficiență energetică.

Lucrările la centrul 
comunitar din Buftea au 
început în toamna anu-
lui 2017. La fel ca în toa-
te proiectele Habitat for 
Humanity Romania, la 
realizarea lucrărilor sunt 
implicați voluntari din 
străinătate și din compa-
niile românești.

Habitat for Humanity 
este o organizație non-
profit prezentă în 70 de 
țări cu misiunea de a era-
dica locuirea sărăcăcioa-
să. De 21 de ani în Româ-
nia, Habitat for Humanity 
Romania construiește, 
rea bili tează, oferă con-
sul tanță, suport tehnic și 
derulează programe de 
eficiență energetică și 
de prevenție și răspuns 
la dezastre pentru gru-
puri vulnerabile. Cu spri-
jinul a peste 32.000 de 
voluntari, internaționali și 
din companiile românești, 
Habitat for Humanity Ro-
mania a ajutat peste 
69.000 de oameni să aibă 
o casă decentă sau să își 
îmbunătățească condițiile 
de locuit. 

Asociația Hercules 
este o organizație negu-
vernamentală non pro-
fit a cărei misiune es-
te combaterea sărăciei și 
îmbunătățirea educației 
copiilor din comunități 
defavorizate. În centre 
de zi educaționale, ofe-
ră copiilor hrană sănătoa-
să, educație de calitate, 
oportunități de creștere, 
experiențe pozitive, șansa 
la o copilărie mai frumoa-
să și la un viitor mai bun. 
Centrul de zi din Buftea a 
fost gândit ca o replică a 
proiectului de succes de-
ja implementat în orașul 
Costești, județul Argeș - 
Centrul de zi Hercules, o 
a doua casă pentru 50 de 
copii din Costești și satele 
învecinate. 

Peste 300 de voluntari TELUS International, pe șantierul  Habitat for Humanity Romania

Lucrările la centrul comunitar din Buftea
Peste 300 de 
angajați TELUS 
International 
Romania au fost 
voluntari sâmbătă 
pe șantierul din 
Buftea, unde este 
construit un centru 
comunitar pentru 
copiii comunității 
defavorizate din 
Buciumeni.

Cristina NedelCu

avansează rapid

cu ajutoare  
de nădejde


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

