
Balul Senectuții 
ocazie inedită de socializare 

Aflat la cea de-a XII-a ediție, evenimentul este o prelungire a serviciilor de 
asistență la domiciliu acordate persoanelor vârstnice care nu se pot gospodări 
și întreține singure. Ținut în preajma Zilei Femeii, petrecerea a căpătat o notă 
de sărbătoare aparte. Costul participării a fost de 25 de lei/persoană, 
acoperind trei feluri de mâncare și băutură. Pentru cei 60 de participanți, 
balul reprezintă una dintre puținele ocazii (dacă nu și singura) de a ieși din 
casă și de a petrece împreună cu persoane de aceiași vârstă. La eveniment au 
contribuit și câțiva sponsori care au acordat vouchere pentru tombolă. 

Pentru mai multe informații, donații sau voluntariat, folosiți următoarele date de contact: asociația Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat 
CUÎ 14227101, Aut. #522/2001, Nr. RAF #116/2001, Cont RO15BTRL03601205I60544XX, Tel. 0721224220, adrian.popa@blythswood.org
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Centrul de zi 
pentru copii de 
clasele I-IV din 
familii în 
dificultate 
Strada Ioan Slavici, nr. 132, 
305400 Jimbolia, Timiș 

Centrul de zi 
pentru copii de 
clasele V-VIII din 
familii în 
dificultate 
Calea Mărășești, nr. 56A, 
305400 Jimbolia, Timiș 

Servicii de 
asistență la 
domiciliu pentru 
persoanele 
vârstnice 
Strada Ioan Slavici, nr. 132, 
305400 Jimbolia, Timiș

DONEAZA 
2% din impozitul pe venitul din 
anul fiscal anterior, alimente și 
bunuri, 10+ lei/lună prin debit 
direct, 'adoptă' un copil, etc. 

1
FII VOLUNTAR 

Oferă asistență educațională 
(teme), artistică (muzică, dans, 
pictură), ocupațională (jocuri 

creative), etc.

2
RSI 

Responsabilitatea socială a 
întreprinderilor. O întreprindere 
poate dona unei asociații până 
la 20% din impozitul pe profit.

3

Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat, este acreditată ca furnizor de servicii sociale.  
Serviciile sunt acreditate și susținute financiar de activitățile comerciale proprii, Blythswood Care (UK) și autoritățile publice locale.



Quiz night 
cu strângere de fonduri 

Primul eveniment de acest gen a strâns vineri, 
18 martie, puțin peste 400 de lei! Putem să-l 
considerăm un succes, chiar dacă numărul 
participanților a fost modest. 

S-a ținut la Joben Pub și a presupus o donație de 
10 lei la intrare, fiind inclusă de fapt și o 
șampanie (din partea casei). Cei mai mulți 
participanți au donat însă mai mult. 

S-au format ad-hoc echipe cu nume destul de 
hazlii: “Ține minte trei cuvinte, Tatiana 
președinte”, “Drosophila melanogaster”, 
“Minorii”, “Amazoanele”. 

Concursul a constat în 5 rânduri de întrebări de 
cultură generală, din domenii precum muzică, 
film, sport, politică, știri, evenimente, etc. 

A câștigat echipa “Ține minte trei cuvinte, 
Tatiana președinte”. Dar până la urmă am 
câștigat toți…la capitolul distracție și voie bună.  

Am avut și de această dată vouchere din partea 
sponsorilor, lucru pentru care le mulțumim! 

Mariano Castro 

Pianistul trupei Narcotango, nominalizat de 
două ori la Premiile Grammy, a concertat special 
pentru copiii (și personalul) centrului de zi. 

Mariano Castro este de origine din Argentina 
(Buenos Aires), dar s-a căsătorit cu Simona Pop 
(din Jimbolia și cândva asistent social la 
Blythswood) și a rămas în România.  

Mariano a cântat piese de Bach și câteva 
improvizații. Însă muzica lui preferată este o 
fuziune între tango, jazz și muzica electronică. 

Cel mai adesea Mariano poate fi văzut și 
ascultat în compania Analiei Selis, a lui Berti 
Barbera sau a Orchestrelor și Corurilor Radio. 

Pentru mai multe informații, donații sau voluntariat, folosiți următoarele date de contact: asociația Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat 
CUÎ 14227101, Aut. #522/2001, Nr. RAF #116/2001, Cont RO15BTRL03601205I60544XX, Tel. 0721224220, adrian.popa@blythswood.org
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La frizer 

Zenovia Furnea împreună cu câțiva elevi (voluntari) de la Colegiul Tehnic 
I. C. Brătianu, Timișoara, i-au răsfățat pe copiii celor două centre de zi ale 
asociației Blythswood cu tunsori la comandă. 

Parteneriatul a început în 2013. Tinerii de la colegiul tehnic au ocazia să 
practice, sub supravegherea profesorilor, lucrurile învățate la clasă, iar 
copiii sunt deosebit de încântați de rezultatul final (tunsori, împletituri, 
machiaj, manichiură), precum și de informațiile utile pe care le primesc 
despre igiena și îngrijirea pielii, unghiilor, mâinilor, capului, etc. 


