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In cazuri foarte rare ne, putem alege 
vecinii. De multe ori este important să îi 
cunoaștem mai bine pentru că așa se pot 
dezvolta relații constructive și de susținere, 
dar si provocatoare. In cartea ilustrată pe 
tema „ Vecinii” am dori să atragem atenția 
asupra diversității în conviețuire. Oameni 
de vârste diferite, culturi diferite, situații de 
viață, cu deficiențe și boli sau fără, locu-
iesc alături ușă în ușă. De multe ori, nu 
știu că există vecini în zona (cartierul) lor 
care ar dori să i sprijine sau să aibă nevo-
ie de sprijin. Această carte ilustrată este 
menită să încurajeze oamenii să se ocupe 
de propriul vecin și să perceapă nevoile 
altora, deoarece acest lucru joacă un rol 
important în conviețuire. Cine sunt vecinii 
mei? Cine este aproape de mine, pe cine 
cunosc trecător și de ce este așa? Ce gîn-
desc despre fiecare persoană? Ce loc am 
eu in zonă? Sunt atent la persoanele din 
jurul meu sau mă retrag? Ce aștepteptări 
am de la vecinii mei? Fiecare din noi poate 
contribui pozitiv la o coexistență de succes 
în zonă (in cartier). Ca Asociație Social-
sprengel Hard, dorim să scoatem la su-
prafață resursele de cooperare între vecinii 
unui cartier (zonă) și să folosim sugestiile 
si ofertele propuse. 

„CINE LOCUIESTE IN 
CARTIERUL MEU? IMI 
CUNOSC VECINII?”

DE CE ASOCIATIA SOCIAL-
SPRENGEL SE DEDICA 
SUBIECTULUI VECINII? 
Cu cât te simți mai bine in spațiul de locuit, 
în cartier sau zonă , în comunitate, cu atât 
poți promova o calitate ridicată a vieții. Ve-
cinii, respectiv vecinătatea este un subiect 
cu care fiecare persoană trebuie să se 
preocupe de-a lungul timpului. Starea de 
bine în propriul spațiu de locuit, în cartier 
și ca rezultat și în comunitate, promovea-
ză o calitate ridicată a vieții. Acest subiect 
este destinat să exemplifice o coexistență. 
Schimbul și punerea sub semnul întrebării 
a propriului rol permit înțelegerea reci-
procă. Asociația Socialsprengel Hard se 
vede ca mediator și ca punct de contact 
pentru întrebări și subiecte despre con-
viețuirea în cartier. Proiectele existente, 
cum ar fi aplicația „Utilizați ceea ce aveți” 
(hard. usewhatyouhave.at) pot fi promovate 
în acest fel. Această platformă facilitea-
ză schimbul, împrumutul sau oferirea de 
articole pe care nu le utilizăm zilnic. De 
asemenea, este posibil să se împărtășeas-
că cunoștințe sau talente. Împărțindu-se 
reciproc într-un cartier, intr-o zonă, costu-
rile de achiziție pot fi printre altele econo-
misite. Are într-adevăr fiecare gospodărie 
din Hard nevoie de propria cutie de scule, 
de propriul set de raclete sau de propria 
bibliotecă?

„MA SIMT 
BINE IN 

CARTIERUL MEU?”

ACTIUNI DE INTILNIRE 
IN DIFERITE ZONE 
În viitorul apropiat, asociația Socialspren-
gel va organiza acțiuni de întâlnire în dife-
rite zone de așezare. Scopul este de a ne 
cunoaște, de a face contacte inițiale sau de 
a aprofunda relațiile existente. Locuitorii 
din zone sau cartiere diferite vor fi infor-
mați într-un stadiu incipient și sunt bineve-
niți să participe la acțiunile de întâlnire..

CE SE INTIMPLA IN 
CARTIERUL / ZONA TA?
Comunicarea între vecini are loc în fiecare 
zi. Adesea, lucrurile și gesturile mici sunt 
foarte valoroase pentru cealaltă persoa-
nă.  Ce poți să spui despre cartierul sau 
zona ta? Ce experiențe, învățături propii 
ați dori să ne împărtășiți? Înregistrează-te 
la asociația Socialsprengel Hard! Suntem 
interesați de aventurile clipele, întîmplări-
le, amintirile și experiențele tale.

QR-CODE
Puteți găsi textul 
în alte limbi aici!

„STIU UNDE SA 
APELEZ CAND RAMAN 

FARA ZAHAR?”

SARCINI DE CAUTARE
• Anneliese nu-și găsește cheia.
• Pablo a facut un tort cu tatăl său și îi 

duce lui Rainer o bucată, al cărui somn 
de după amiază este întrerupt.

• Kai s-a rănit pe terenul de joacă, Merve 
a observat și s-a grăbit să îl ajute.

• Stefan și Maksym golesc cutia poștală.
• Melania cânta la vioară si piesa se aude 

peste tot.
• David încearcă să-și facă temele.
• Enes nu a mai văzut-o de mult pe doam-

na Meier și este îngrijorat.
• Bebelușul Emil a adormit în cele din 

urmă. 
• Ruth este ajutată de îngrijitoarea ei, Bri-

gitte, de la serviciul de îngrijire ambula-
torie, cu agățarea rufelor.

• Fiffi trebuie să iasă afară. 
• Luca și prietenii lui se relaxează pe tere-

nul de sport.
• Activitățile mobile pentru tineret care 

sunt în desfășurare dezvoltă schimbul 
de idei între tineri.

• Pisica Mika s-a pierdut în casa scărilor.
• Domnul și doamna Todorovic așteaptă 

prânzul de la Meals on Wheels. 
• Familia Hämmerle își sărbătorește ziua 

de naștere.
• Anna, Dejan și Mia țopăiesc de bucurie 

după școală.
• Deborah cară mai mult decît poate și 

primește ajutor.
• Gerda a gătit pentru vecina ei Daniela și 

fiul ei Philipp.
• Curierii de muzică îi fac o serenadă lui 

Emilia și ea trăiește un concert live.
• Peter a uitat ceva important atunci când 

și-a ales hainele, Samet a observat și îl 
ajută.

• Asociația de asistențe medicale este de 
gardă.

• Elicopterul din lemn al lui Lejla este stri-
cat și are nevoie urgent de reparație.

• Sortarea precisă a deșeurilor este foarte 
importantă pentru Edmund.

• Pe terenul de joacă se face picnic si se 
bea ceai împreună.

CONTACT:
Verein Sozialsprengel Hard
Ankergasse 24
6971 HARD
Austria

E-Mail: sozial@sprengel.at
Tel: +43 5574 74544

Orar:
Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr
și cu programare

Rumänisch


