6300 euro pentru Casa Veronica din
Oradea
Ce este Casa Veronica?
Casa Veronica este un internat școlar inaugurat în 2012 de Organizația Nansenhjelpen, din Olanda.
Clădirea a fost, până n 2011, o pensiune, însă Organizația Nansenhjelpen a cumpărat-o la începutul
anului 2012 și a transformat-o î internat școlar. Internatul găzduiește, în acest moment, aproximativ 20
de elevi proveniți din familii dezavantajate și din rândul minoritățilr, împreună cu personalul aferent.
Elevii cazați la Casa Veronica au fost aleși, în parteneriat cu autoritățiile orădene, din rândul familiilor
care nu au posibilitatea de a susține financiar educația copiilor, privându-I astfel de șanse reale de a se
integra în societate și de fundamental unei vieți echilibrate, mai bune.
Elevii internatului locuiesc și studiază în acest spațiu până la absolvirea liceului. La Casa veronica se
asigură toate cele necesare dezvoltării fizice și intelectuale a elevilor, prin hrană adecvată,
îmbrăcăminte, transport, confort, igienă, asistență medical, activități recreative, rechizite și echipament
școlar, precum și ajutor individual în vederea însușirii materialelor școlare.

Context
În Oradea și vecinătățile acestui oraș, alimentarea cu gaze nu are o infrastructură bine pusă a punct.
Majoritatea clădirilor construite în ultimii ani sunt nevoite să găsească metode alternative de încălzire a
camerelor și a apei calde. Casa Veronica nu este o excepție. De când a început să funcționeze, la
începutul anului 2012, Casa Veronica a folosit ca metodă de încălzire o centrală care funcționează pe
bază de curent. Costurile pentru întreținere se ridică acum la aproximativ 3500 lei lunar, în efortul de a
oferi elevilor cazați condiții optime de trai.

Provocarea
Deși Casa Veronica a fost bine primită de comunitate și de autoritățile orădene, costurile de întreținere
pentru a asigura un trai decent și confortabil elevilor cazați aici sunt foarte ridicate. De aceea este
nevoie de găsirea unor soluții alternative de încălzire pentru iarnă. După realizarea unui studiu
aprofundat, Organizația Nansenhjelpen a găsit o soluție: instalarea unei centrale termice cu paleți în
cadrul Casei Veronica, centrală care va scdea semnificativ costurile pentru încălzirea camerelor și a apei
în următorii ani.
În documentul atașat găsiți costurile detaliate și necesarul pieselor pentru montarea centralei. Prețul
acesteia se ridică la aproximtiv 6300 euro. Eficiența acesteia, cât și modul de funcționare, vor scădea
semnificati costurile pentru întreținere.
Cu scopul de a strânge suficiente fonduri pentru montarea acestei centrale, Organizația Nansenhjelpen
apelează la populația României.

Campania Online
Apelăm la comunitățile de bloggeri din țară pentru a ne ajuta să promovăm strângerea de fonduri
necesare cumpărării și montării noii centrale de la Casa Veronica. Pentru că ne dorim să oferim elevilor
condiții optime încă de la începutul anului școlar, ne-am propus să strângem aceste fonduri până în data
de 10 septembrie 2013.
Încercăm să transmitem ideea că fiecare ban contează și că nu așteptăm donații spectaculoase din
partea unui singur om, ci ne-am bucura să știm că fiecare persoană donează o sumă modică, cât
consideră necesar.
De aceea propunem următoarea structură: bloggerii care doresc să se implice în campanie, vor scrie un
articol despre nevoile Casei Veronica și, pentru a-și stimula cititorii să doneze și ei, vor inaugura
”Pușculița Veronica”. Timp de o lună de zile, restul de la cumpărături, mărunțișul de prin portofel și alți
bani de care se pot lipsi fără efort, vor fi strânși într-un borcan-pușculiți sau într-o pușculiță reală. La
sfârșitul acestei perioade suma va fi donată Casei Veronica.
În același timp, bloggerii își vor încuraja cititorii să facă și ei la fel, adică să economisească timp de o lună
restul de la cumpărături și să îl doneze apoi Casei Veronica.
Informația va fi diseminată pe canalele de Social Media și în mass-media, astfel persoanele care doresc
să facă o donație vor avea acces la informație în permanență. De asemenea, pe site-ul Organizației va fi
disponibilă lista cu necesaul și costurile centralei.
Începând cu luna august 2013, avem și o pagină de Facebook în limba română (pân în prezent a existat
doar o pagină în olandeză): https://www.facebook.com/pages/Internat-Casa-Veronica-1Mai/1396593557232756. Mai găsiți detalii despre Casa Veronica pe site-ul organizației Nansenhjelpen,
http://www.nansenhjelpen.org/.
Vă mulțumim pentru susținere și implicare!

