
 

 

Numărătoarea inversă a început... 

   

 

 

 

  

 

Ce noutăți mai sunt 

 

la Casa Mitspa ?  

 

 

Deja suntem în februarie 2018... Am fi vrut să împărtășim câteva mari progrese 

în proiect dar lucrurile nu înaintează atât de repede cum am fi dorit. Suntem 

recunoscători să vedem unele progrese, dar în același timp, suntem frustrați din 

cauza obstacolelor care mai rămân de depășit. Pentru a înțelege mai bine 

contextul, vă prezentăm câteva activități care au avut loc în ultimile luni. 

    

 

 

Ultimile activități  

 

 

 

 

Am terminat de zugrăvit casa ! 

Mulțumită unei noi zile de voluntariat, câțiva angajați ai firmei Sustainalytics din 

Timișoara ne-au ajutat să terminăm de zugrăvit ultimele camere din casă! Toate 

camerele au acum culori deschise și luminoase. Pentru a vedea mai multe poze 

din ziua aceasta, puteți citi articolul nostru pe blog:  

O nouă zi cu Sustainalytics  

  

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=cfdfbb3e90&e=3e4726a46e


 

----------------------------- 

  

 

 

 

Târgurile de Crăciun  

  

Pe când ne pregăteam pentru târgul de Crăciun de la Iulius Mall din 

Timișoara, două biserici din Franța au organizat o acțiune în favoarea Casei 

Mitspa! Mulțumim din inima bisericii baptiste din Veneux-Les-Sablons și 

bisericii baptiste 'Vestea Bună' din Mulhouse! Pentru a vedea pozele târgurilor 

de Crăciun organizate în Franța, puteți accesa pagina articolului: 

Încurajări din Franța 

De asemenea, puteți vedea pozele cu activitățile de pregătire a obiectelor și 

pozele de la târgul de Crăciun de la Iulius Mall pe următorul link: 

Târgul de Crăciun  

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în pregătirea obiectelor și 

dulciurilor, aici sau în Franța, și mulțumesc tuturor celor care au cumpărat 

fursecuri, obiecte sau pur și simplu au lăsat o donație Casei Mitspa! 

  

-------------------------------- 

  

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=ef173c854e&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=db1b64b43d&e=3e4726a46e


 

 

 

Evaluările pentru autorizația de la ISU 

La începutul lui noiembrie, demersurile noastre au fost încetinite atunci când am 

aflat că legislația se va schimba la sfârșitul anului 2017. A fost dificil să știm ce 

modificări trebuia să mai facem ca să putem obține autorizația. Cu toate acestea, 

legea nu este încă aprobată, de aceea, continuăm demersurile care ne-au fost 

indicate atunci.  

În ultimul nostru newsletter, v-am împărtășit nevoile noastre financiare pentru a 

putea obține evaluările necesare în domeniul clădirii, electricității și situaților de 

urgență. Mai mulți dintre voi ați răspuns la nevoia noastră și mulțumită vouă 

am putut să contactăm specialiști ca să îndeplinească cerințele. În sfârșit, după 

o perioadă lungă de așteptare, am primit săptămâna trecută toate evaluările ! 

  

Mulțumim pentru colaborarea voastră alături de noi ! 

 

  

 

 

Provocările actuale 

Avem nevoie de sprijinul și de ajutorul dumneavoastră! 

 

 



 

 

Datorită acestor evaluări, știm acum schimbările pe care trebuie să le 

efectuăm: să închidem scara la etajul 2, să demolăm un perete pentru a 

facilita evacuarea fumului în caz de incendiu, să instalăm o ușa anti-foc. De 

asemenea, trebuie instalat panourile de iluminat pentru evacuare în caz de 

urgență, detectoarele de fum și alarmele. Toate aceste instalații și 

modificări reprezintă un nou cost inevitabil pentru a putea primi mamele 

noastre și bebelușii lor în mod legal : 30.265 de Ron ! 

 

  

Numărătoarea inversă a început : În Martie 2018, va fi exact un an 

de când am început să pregătim casa pentru a corespunde standardelor 

minimale cu scopul de de a obține acreditarea ca centrul maternal. Facem 

tot ce putem ca să accelerăm sfârșitul procesului. De aceea, avem nevoie 

de ajutorul vostru ca să împlinim misiunea noastră pentru mamele în 

situație de criză și nou-născuții lor în situație de risc de abandon. Puteți fi 

activi alături de noi: puteți accelera procesul prin rugăciunile voastre, 

prin donațiile voastre și împărtășind nevoile noastre în jurul vostru.  

 

  

Mulțumim tuturor!  

  

 

    

 

 

Puteți deveni parteneri Mitspa oferind proiectului 

o donație unică sau periodică: 

  

Fundatia Missio Link International 

CASA MITSPA 

IBAN RO77 BRDE 360S V166 5213 3600 

Vă mulțumim! 

 

    

 

Copyright © Februarie 2018 Casa Mitspa, All rights reserved. 

www.casamitspa.com/ro  Our mailing address is: mitspa.alexia@mli.ro 

 

   

 

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=3ced0ac282&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=04ef9426b9&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=b8963d0bda&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=0d9d14eca1&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=6e72022480&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=a12d003695&e=3e4726a46e
mailto:mitspa.alexia@mli.ro

