
Ziua Mamei 🌷 Ziua Femeii 
în cântec, vers și dans 

Mamele. Lasă tot și vin în fiecare an să-și vadă odraslele cântând, dansând, 
recitând și oferindu-le flori. Sunt deseori impresionate până la lacrimi. 
Formația condusă de Adrian Petruț a deschis spectacolul cu câteva piese 
cunoscute și culminând cu Smiley (Acasă). Princhindeii le-au întâmpinat cu 
versuri și cântece duioase de mamă, înveselindu-le la final cu câteva dansuri 
populare. Adolescenții, mai dezinvolți, s-au prezentat cu două scenete 
muzicale despre rolul femeii în societate, curaj, eliberare și încredere de sine.  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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.



Tras pe sfoară 
la cei privați de libertate 

La inițiativa Centrului de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog al Judeţului Timiş, povestea 
păpușilor Alpha Salsa (Tras pe sfoară) a ajuns pe 
scena Penitenciarului Timișoara și a Centrului de 
Reeducare din Buziaș. Suntem deopotrivă 
convinși că un spectacol cu un mesaj social 
antidrog prinde mai bine decât o prelegere. 

Totul începe frumos, idilic, promițător; și soarele 
strălucește roz în lumea păpușilor. Până când 
bineînțeles Maisie Pop acceptă sforile aparent 
nevinovate ale lui Mario Net, păpușarul și 
liderul marionetelor Polca Sfoara. În zadar se 
zbate mai apoi biata Maisie; eliberarea e 
îndelungă și anevoioasă. Numai cu ajutorul 
familiei și al adevăraților prieteni Alpha Salsa, 
mica păpușă reușește să se dezlege. 

Emoțiile oricum te încearcă la un spectacol chiar 
dacă l-ai mai jucat. Dar de data asta trecerea 
prin filtrele de securitate și obligația de a 
respecta un protocol strict i-au făcut pe copii să 
aibă și mai mari emoții. Pentru deținuți 
spectacolul a fost o fereastră spre lumea de 
afară și poate un bun prilej de reflecție. 

Povestea continuă 

Recrutăm voluntari (copii și tineri) pentru ediția 
a II-a a spectacolului muzical Parcul cu Povești! 
Spectacolul va avea loc în data de 1 Iunie în 
parcul din centrul orașului Jimbolia. Dacă vrei 
să dansezi și să joci în acest spectacol alături de 
alți copii și tineri talentați, vino în fiecare joi și 
vineri, ora 18:00, pe Calea Mărășești, nr. 56A. 

Recrutăm totodată voluntari din rândul cadrelor 
didactice și al persoanelor îndemânatice pentru 
atelierele de creație montate în parc cu ocazia 
Zilei Internaționale a Copilului.
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La stomatolog 

Doi medici stomatologi voluntari din Sighetul Marmației (Dana 
Gabrian și Alexandru Ofrim) au oferit la sfârșitul săptămânii trecute 
consultații și tratamente stomatologice gratuite unui grup de 14 
beneficiari ai serviciilor din centrele de zi ale asociației Blythswood. 
Copiii sunt deja la cea de-a noua ședință de terapie cu Dana și Andru 
și privesc foarte relaxat mersul la dentist.  “Sunt cuminți și înțeleg, 
respectă tratamentul și indicațiile noastre; ne înțelegem perfect, iar 
noi ne bucurăm că putem ajuta niște copii pentru care tratamentul 
stomatologic ar fi extrem de costisitor,” spune Dana.


