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           Săptămâna 17-21 no-
iembrie a fost anul acesta 
dedicată colectării şi donării 
de fructe şi legume. Având ca 
model activitatea realizată de 
voluntarii liceului nostru în 

anul şcolar trecut şi  

îngrijindu-ne până şi de cele 
mai mici detalii, am stabilit 
un punct de colectare, un ter-
men limită şi ... ne-am pus pe 
treabă cu toţii. Voluntarii 
noştri, profesori şi elevi de 
toate vârstele, au format din 
proprie iniţiativă echipe de 
lucru şi au pornit la cumpără-
turi, având grijă ca în punguţe 
să aşeze, pe lângă fructe şi 
legume (mere, portocale, car-
tofi, morcovi, zarzavaturi...), 
şi alte alimente de bază, cu 
care părinţii copiilor benefici-
ari să le poată pregăti prăjituri 

şi mâncăruri gustoase. Nu au 
lipsit din pachete nici dulciu-
rile, dar nici mesajele căldu-
roase din partea voluntarilor: 
„Sănătate şi multe bucurii 
alături de cei dragi!” sau 
„Sărbători frumoase şi rezul-
tate bune la învăţătură!”. Mai 
mult decât atât, având experi-
enţa activităţilor caritabile de 
anul trecut, voluntarii noştri 
au donat şi îmbrăcăminte, 
marcând astfel şi „Săptămâna 
hăinuţelor prietenoase” din 
programul activităţilor SNAC. 
În punguţe, îmbrăcămintea 
era deja sortată pe categorii de 
vârstă şi etichetată. Copiii 
voluntari nu au uitat să stre-
coare printre hăinuţe şi mici 
surprize: jucărioare, cărticele, 
periuţe de dinţi, săpunuri în 
formă de inimioară... 

         Imediat ce totul a fost 
gata, am încărcat pachetele cu 
bucurii în maşini şi am par-
curs cu emoţie drumul spre 
Iedera, cu destinaţia Şcoala 
gimnazială din comună. Vo-
luntarii de serviciu au fost 6 
elevi: Sabrina Stătescu, 
preşedinta CŞE, („Cu toţii 
aşteptau să ajungă la ei pa-
chetul potrivit. De grija asta, 
uitaseră chiar şi să zâmbeas-
că!”) Andreia Teslaru, Gior-
giana Oprea, Lorena Biriş, 
Petruţ Dumitrescu, Costin 
Scurtu şi 5 profesori: Alexan-
dra Marinescu, directorul lice-
ului, Constanţa Diaconu, Ius-
tin Marinescu, Gabriel 
Chişulescu şi Monica Zamfir, 
cărora li s-a alăturat şi preotul 
paroh al Bisericii „Sfinţii Vo-
ievozi” Iedera, părintele Mi-
hail Zamfir.  

       Ca de fiecare dată, ne-a 
întâmpinat gazda noastră, 
doamna profesoară Gabriela 
Soare, directorul şcolii, îm-
preună cu micii beneficiari, 
pregătiţi să ne cânte de bun 
venit. Am revăzut cu această 
ocazie ochişorii aceia mari, 
extrem de curioşi, care ne 
priveau parcă în aşteptare, ca 
şi cum în faţa lor se afla acel 
gen de cortină magică, gata-
gata să se ridice şi să dezvălu-
ie surpriza... Mulţi dintre ei ne
-au fost gazde şi beneficiari ai 

activităţilor desfăşurate în 
anul şcolar trecut în cadrul 
parteneriatului SNAC.  Alţii 
erau bobocei proaspăt sosiţi în 
şcoală. Nu ne cunoşteau, dar 
auziseră de la cei mai mari 
despre vizitele noastre. Curio-
zitatea şi surpriza pluteau în 
aer, izvorând parcă din ochii 
lor mari, sclipitori... Cu toţii 
aşteptau să ajungă la ei pache-
tul potrivit. De grija asta, uita-
seră chiar şi să zâmbească! 
Am zâmbit noi din tot sufle-
tul, pentru a îi susţine, pentru 
a îi încuraja... Iar cele mai 
frumoase momente au fost 
îmbrăţişările! Au spus mai 
mult decât o mie de cuvinte! 
La fel şi fotografiile realizate! 

                                                                                                  
Prof. Monica Zamfir 

          Activităţile de volunta-
riat mi-au oferit şansa de a 
ajuta oameni care au cu ade-
vărat nevoie de susţinere, care 
merită tot efortul doar pentru 
a îi vedea zâmbind. Când m-
am implicat prima dată într-o 
astfel de activitate, am am 
rămas surprins cât de mult 
înseamnă pentru acei oameni 
chiar şi cel mai mic ajutor pe 
care îl puteam oferi. Doar 
uitându-mă la privirile lor 
pline de bucurie, primeam cea 
mai mare răsplată.  

        O să mă împlic de câte 
ori am ocazia şi o să încerc de 
fiecare dată să ajut cât de mult 
pot. 

                                                                                               
Petruţ Dumitrescu,  

clasa a XII-a F  
          

           Această activitate de 
voluntariat mă face să realizez 
câtă nevoie de ajutor au unele 
persoane şi mi-a oferit posibi-
litatea să fac ceva pentru ei. 
Când am văzut acei copii cum 
priveau la sacoşelele cu hăi-
nuţe şi alimente şi cum aştep-
tau să primească şi ei ceva, 
am simţit într-adevăr că fac o 
faptă bună. După această acti-
vitate o să încerc să mă implic 
mai mult alături de ceilalţi 
voluntari pentru a face o 
schimbare în viaţa unor oa-
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meni nevoiaşi. 

                                                                                             
Costin Scurtu,   
clasa a XI-a B 

 
 Inocenţă. Suflete 
nevinovate. Acea sclipire în 
ochişorii fiecărui copil. Cel 
mai frumos sentiment să vezi 
acea fericire pe care am am 
văzut-o în acea dimineaţă. Mi
-a umplut sufletul de bucurie 
şi m-a făcut să vreau să ofer 
mai mult. Sunt copilaşi care n
-au avut  noroc, dar care, cu 
siguranţă, merită mai mult... 
M-au învăţat multe fără să 
spună de fapt nimic: să preţu-
iesc tot ce am pentru că alţii n
-au nici măcar atât… 

 

Teslaru Andreea,  
clasa a XI-a E 

           

 Se spune că apreciezi 
un lucru doar atunci când nu-l 
mai ai. Tind să cred că aşa 
este sau cel puţin, atunci când 
realizezi cât ar aprecia alţii 
puţinul pe care îl ai tu şi care 
pe tine nu te mulţumeşte. Joi, 
când am ajuns în faţa acelor 
copii de la Şcoala Generală 
din Iedera, am realizat că ar 
trebui să fim cu toţii mult mai 
recunoscători şi mulţumiţi cu 
ceea ce avem. Un cămin căl-
duros, o familie aproape de 
noi, o masă caldă şi hăinuţe 
care ne protejează de frig. 
Toate acestea sunt lucruri care 
ne par fireşti, nerealizând că 
alţi copii nu le au.  

                                                                                          
Biriş Lorena,  

clasa a XI-a E 

 Acest act de volunta-
riat a însemnat foarte mult 
pentru mine. Cu ajutorul aces-
tuia am învăţat să apreciez 
lucrurile mărunte, gesturile 
simple, deoarece ele contează 
cu adevărat. De asemenea, mă 
bucur că am putut aduce câte-
va zâmbete pe feţele copiilor 
şi sper să o putem face şi pe 
viitor. 

 

Oprea Giorgiana,  
clasa a XI-a E 

 
       De multe ori ne punem 
întrebarea: este mai frumos să 
dăruieşti sau să primeşti? Du-
pă această experienţă consider 
că atunci când dăruieşti, atingi 
apogeul satisfacţiei sufleteşti. 
Tot ce ne înconjoară este alcă-
tuit din materie şi spirit. Noi 
am dăruit lucruri materiale, 
dar tot ce am trăit a fost un 
curcubeu al sentimentelor. 
Vreau să ajut mai mult. Vreau 
să simt acea satisfacţie sufle-
tească mai intens pentru că în 
acea zi, sufletul meu a fost 
hrănit prin intermediul ajuto-
rului pe care l-am acordat. Aş 
repeta această experienţa la 
nesfârşit, deoarece trebuie să 
lăsăm fântâna bunătăţii să 
curgă fără încetare. 

 

Stătescu Sabrina,  
clasa a XI-a E 

 

 

 

 

 

  



 

 

Împreună de  Moş Nicolae 
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               Ziua de Moş Nicolae 
am sărbătorit-o şi de data 
acesta în spiritul dărniciei 
proverbiale a Sfântului. Şi tot 
împreună. Deşi sărbătoarea   
s-a potrivit anul acesta într-o 
zi de weekend, corul de vo-

luntari ai Liceului Teoretic 
„I.L.Caragiale” a pornit la 
drum cu tot atât de mult entu-
ziasm ca şi în anii trecuţi, 
însoţiţi de profesorii Grigore 
Ioniţă, Monica Zamfir şi Ionuţ 
Căpeneaţă. Ne aşteptau deja 
la slujba religioasă din Biseri-

ca “Sfinţii Voievozi” gazdele 
noastre, preoţii Ionuţ şi Mihail 
Zamfir, împreună cu enoriaşii 
parohiei Iedera, mulţi dintre ei 
fiind bunicii şi părinţii copi-
laşilor beneficiari ai Şcolii 
gimnaziale din comună. Mi-
cuţii, prezenţi la slujbă în nu-
măr mare, erau însoţiţi ca de 

fiecare dată de doamna direc-
tor Gabriela Soare.  

 Am participat astfel 
împreună la slujba religioasă, 
aşteptând vremea aceea magi-
că în care să dăruim ascultăto-
rilor noştri colinde. Într-un 
anumit moment din slujba 
Sfintei Liturghii, părintele a 
ieşit înaintea noastră pentru a 
ne vorbi despre semnificaţia 
sărbătorii religioase, dar mai 
ales despre viaţa exemplară a 
Sfântului Nicolae, un model 
de altruism şi dăruire în slujba 
semenilor. A poftit apoi pe 
micuţii elevi ai parohiei Iede-
ra să îşi unească vocile într-un 
cântec, iar eforturile lor au 
fost răsplătite cu daruri dulci 
şi gustoase.  

          A venit apoi şi vremea 
noastră, a voluntarilor SNAC, 
să vestim oamenilor începutul 
Sărbătorii Crăciunului. Au 
cântat din toată inima cu voci 
magice şi curate: Serena   
Istodor (clasa a IX-a A), 
Iulia Manea (clasa a IX-a 
B), Gabriela Iordăchioiu, The-
odora Bocin şi Alexandru 
Măzăreanu (clasa a IX-a E), 
Andreea Ivănuţă (clasa a IX
-a F), Robert Andrei, Marius 
Chiriţoiu, Răzvan Dobre şi 
Daniel Stoicescu (clasa a X-a 
A), Marian Ciobanu (clasa a 
X-a F), Rebeca Nica, Alexan-
dra Domnescu, George Bog-
dan Petrică, Ionela Adriana 
Anton, Ioana Cristina Şer-
ban, Bogdan Manta şi Simo-
na Buleandră (clasa a X-a 

D),  pregătiţi de preotul şi 
profesorul Marius Vintilă.  

         Copiii ne-au confirmat o 
dată în plus devotamentul lor 
altruist, plăcerea de a îi bucu-
ra pe oameni cu vocile lor, de 
a îi sensibiliza odată cu 
emoţia colindelor creştine.  

            Am simţit toţi cei pre-
zenţi în biserică magia corului 
de colindători. Am văzut la-
crimi de emoţie în ochii celor 
vârstnici, bucurie pe chipul 
micilor noştri beneficiari, care 
au petrecut astfel o zi de sâm-
bătă în spiritul adevăratului 
Moş Nicolae.  

                                                                                               
prof. Monica Zamfir 
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“Dreptul de a zâmbi”- colinde de Crăciun 

 Încă o zi petrecută cu 
folos de voluntarii SNAC: 15 
decembrie 2014. Am dedicat 
activitatea Zilei Internaţionale 
a Drepturilor Omului. Proiec-
tul a avut ca scop pregătirea 
unui repertoriu de colinde şi 
oferirea unor daruri – fructe, 
dulciuri, jucării pentru copii - 
pacienţilor internaţi în toate 
secţiile Spitalului Municipal 
Moreni, beneficiari în cadrul 
parteneriatului SNAC. 

  Moş Crăciun nu a 
uitat nici în acest an secţiile 
Spitalului Municipal Moreni: 
pediatrie, spitalul mare, ma-
ternitate si sectia recuperări. 
Gazdele noastre, dr. Manu 
Eugenia, managerul spitalu-
lui, dr Ionescu-Sabău Mihae-
la, dr. Matei şi dr Anca Florea 
ne-au deschis larg uşa să co-
lindăm şi să aducem un strop 
de bucurie pacienţilor inter-
naţi. Am vestit Nasterea Prun-
cului Sfânt, am dăruit jucării 
şi dulciuri, dar, cel mai impor-
tant, am primit bucuria şi 
zâmbetele lor. Mulţumim 
Bunului Dumnezeu pentru 
acest schimb frumos! 

Prof. Monica Zamfir 

  

Copiii au primit jucării şi dulciuri... 

... adulţii au intrat repede în spiritul bunei 

dispoziţii..., 

... am fost primiţi cu mult 

entuziasm..., ... aşa încât am cântat... din tot sufletul! 



 

 

Să primeşti, să oferi, să primeşti, să oferi, să … 
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Sunt o fire generoasă, aş 
zice eu, şi întotdeauna mi-am 
dorit să particip la activităţi de 
voluntariat. Însă nu ştiam 
cum, unde sau ce anume ar 
trebui să fac. Este, cred, o 
problemă pe care o au mulţi 

dintre cei care au această do-
rinţă de a ajuta, dar nu ştiu să 
o materializeze. 

La noi în liceu, respon-
sabilă cu activităţile extrasco-
lare este Monica Zamfir, o 
persoană pe care ori o deteşti, 
ori o iubeşti. De fiecare dată 
când pregătea o astfel de 
acţiune, aproape că o urmă-
ream cu invidie, deşi demer-
sul ei presupunea un anume 
efort, de la concepere, trecând 
prin organizare şi până la rea-
lizarea propriu-zisă a ceea    
ce-şi propusese.  

La început, am încercat  
s-o “citesc”: oare chiar îi pla-

ce ceea ce face sau urmăreşte 
altceva prin activităţile pe 
care le desfăşoară? Dupa ce 
am văzut cât timp petrece 
organizând activităţile şi mo-
bilizând copiii, după ce am 
constatat că se implică sincer 
şi aproape “fiziologic” în 
acţiunile derulate, nu am putut 
să ajung decât la o singură 
concluzie: “She cares!”. 

Ştiţi care a fost debutul 
meu în “cariera” de voluntar? 
Veţi râde! Am cusut. Da, am 
ajutat-o pe Monica şi am cu-
sut, alături de ea şi o altă cole-
gă, un omuleţ dintr-un proiect 
cu care liceul a participat la 
un concurs. A obţinut şi un 
premiu, nu ştiu exact, dar nu 
asta a contat; importantă a 
fost pentru mine senzaţia pe 
care am avut-o                   
implicându-mă, iar de acolo, 
lucrurile s-au înlănţuit natural. 

Mai întâi, am participat 
la o activitate de colectare a 
hăinuţelor şi jucăriilor la care 
fetele şi baieţii din liceu pu-
teau renunţa, ştiind că alţi 
copii se vor bucura de ele. 
Hainele, jucăriile, dar şi ali-
mentele pe care le-au strâns 
elevii liceului au ajuns la co-
piii care învaţă la şcoala din 
Iedera. Modul în care aceşti 
copii aşteptau să primească o 
sacoşă cu diverse alimente 
sau cu hăinuţe pentru ei şi 
fraţii lor de acasă, privirile lor 
prin care rugau să fie ei urmă-
torii strigaţi, bucuria afişată 
pe chipul lor când în sfârşit îşi 
primeau “cadoul”, toate aces-
te lucruri nu pot fi surprinse 
în cuvinte. Sunt de nedescris 
şi totuşi aducătoare de o anu-
mită izbăvire. Eu una aşa      
m-am simţit, răsplătită, deşi 
nu eu înmânam plasele. Copiii 
erau cei care ofereau, impresi-
onaţi, la rândul lor, de cât de 
multă bucurie pot provoca 
nişte lucruri pe care ei le con-
sideră fireşti şi neînsemnate. 
Copiii aceia râdeau când ză-
reau în plase dulciuri sau ju-
cării. Nu îndrăzneau să scoată 
ceva, ci ştiau că îi aşteaptă 
părinţii să meargă acasă. Tre-
buie să remarc şi atitudinea 

elevilor noştri: se apropiau de 
cei mici, le puneau timid în-
trebări, îi fotografiau şi îi 
mângâiau discret. E puţin, 
ştiu, dar, dacă în acele câteva 
minute cât s-au aflat în preaj-
ma acelor copii, elevii noştri 
au putut “vedea” dincolo de 
problemele “existenţiale” 
specifice vârstei: am/n-am i-
phone, am/n-am tabletă, 
merg/nu merg în club, atunci 
întâlnirea a fost cu atât mai 
benefică, pentru că şi unii şi 
ceilalţi au primit ceva: pe de o 
parte lucruri (de care chiar 
aveau nevoie), de cealaltă 
parte – sentimente. Au avut 
şansa de a experimenta senti-
mente care altfel, nouă, oame-
nilor “civilizati”, ne sunt străi-
ne: ori nu avem în ce situaţie 
să le trăim, ori le evităm cu 
bună ştiinţă; de ce să suferim 
înduioşându-ne pentru alţii? 

În luna martie, femeile 
au fost beneficiarele acţiunii 
de voluntariat: elevii liceului, 
sub îndrumarea Ilenei Ştefan, 
profesoara de educaţie plasti-
că, au confecţionat mărţişoare 
pe care voluntarii le-au oferit 

doamnelor şi domnişoarelor 
din Spitalul Moreni, atât paci-
ente, cât şi membre ale perso-
nalului. Gestul a fost cu atât 
mai special cu cât copiii erau 
cei care le lucraseră, unele 
mai stângace, altele minuţios 
lipite şi alcătuite, dar toate 
pornite din suflet şi dăruite 
din inimă. 

În mod voit, am lăsat la 
urmă activitatea la care am 
participat în luna decembrie, 
alături de Monica Zamfir, 
Danina Ciontoş, Mihaela Du-
lea şi copiii: Alexandra, An-
dreea, Costin şi Petruţ. Bene-
ficiară a fost o familie din 

Un brăduț împodobit 

și multe daruri au 

adus lacrimi de bu-

curie unei familii cu 

șase copii. 
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Iedera care a primit 
“brăduţul” de Crăciun de la 
clasa dnei Zamfir, dar şi alte 
lucruri. 

 Nu este nevoie de prea 
multe detalii, nici nu trebuie, 
pentru că eu am plecat de 
acolo cu mult mai multe. În 
suflet.  

Capul familiei este un 
barbat la vreo 50 de ani, sim-
plu, de la ţară, dar cu bun simţ 
şi cu un “savoir vivre” acu-
mulat prin suferinţe şi nevoi. 
Fără a fi nici pe de parte ipo-
crită, pot spune că i-am sorbit 
omului aceluia vorbele. Nu 
spunea nimic genial şi nu era 
un orator educat, dar bunul 
simţ care răzbătea din fiecare 
frază a sa, simplitatea şi natu-
raleţea cu care se exprima, 
decenţa şi demnitatea cu care 
ne-a întâmpinat şi pe care le-a 
păstrat pe parcursul întâlnirii 
noastre m-au determinat să-l 
privesc altfel. Cu respect. 

Respect pe care alţi oameni 
cred, în mod eronat, că-l meri-
tă din cu totul alte motive. 
Atât voi spune despre această 
vizită, restul va rămâne în 
sufletul meu. 

Îmi închei mărturia des-
pre activităţile de voluntariat 
recunoscând că şi eu am bene-
ficiat în urma acestor vizite şi 
întâlniri, pe plan spiritual şi 
afectiv, iar pentru asta le mul-
tumesc copiilor implicaţi în 
proiecte, Monicăi Zamfir, dar 
şi celor care au avut plăcerea 
şi bucuria de accepta cadouri-
le elevilor din Liceul Teoretic 
“I. L. Caragiale”.   

prof. Constanţa Diaconu 

 În loc de concluzie: 

     Sunt oameni care, deşi 
plini de bani, au un caracter 
de nimic, şi oameni care, desi 
plini de probleme, au o buna-
tăte de nepreţuit! Acest lucru 
m-a impresionat cel mai mult 

la bărbatul care îşi îngrijea 
familia: cei şase copii, dintre 
care doi grav bolnavi, cărora 
el însuşi le făcea injecţiile 
vitale, un bordeiaş şi un con-
tainer de fier în care depozitau 
hainele şi… cărţi! Respect 
pentru acest om!       

 

Petruţ Dumitrescu,  

clasa a XII-a F 

   



 

 

Moş Crăciun şi-o cutie de pantofi  
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 Cât de mare poate fi 
bucuria Sărbătorii Crăciunu-
lui? ... Cât lista de dorinţe a 
copiilor răsfăţaţi? Cât bradul 
din cel mai apropiat mall? Sau 
poate cât încape într-o sufra-
gerie mare, în jurul unei mese 
întinse şi îmbelşugate la care 
se strâng laolaltă copiii, pă-
rinţii, bunicii şi uneori chiar şi 
străbunicii noştri?  

             Şi totuşi, într-o zi 
obişnuită de joi, 18 decembrie 
2014, bucuria Crăciunului a 
încăput toată într-o...cutie de 
pantofi!  

 Voluntarii Liceului 
Teoretic “I.L.Caragiale”, Mo-
reni, elevi şi profesori impli-
caţi în acţiuni caritabile în 
cadrul Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară, împreu-
nă cu voluntarii (şi partenerii 
noştri SNAC) din cadrul Pri-
măriei Municipiului Moreni  
şi-au unit ideile, proiectele şi 

eforturile pentru a dărui copii-
lor aflaţi în situaţii vulnerabile 
din oraşul Moreni bucuria 
Crăciunului într-o cutie de 
pantofi. Voluntarii au pregătit 
daruri potrivite pentru fetiţe şi 
băieţi, alegându-şi un interval 
de vârstă şi aşezând într-o 
banală cutie de pantofi tot 
ceea ce  şi-au imaginat ei că  
le-ar aduce bucurie semenilor 
lor. S-au adunat în felul acesta 
peste 40 de cutii frumos împa-
chetate şi legate cu fundiţe 
colorate. 

 Acesta a fost motivul 
pentru care ne-am suit în 
maşini şi am căutat, ca nişte 
adevăraţi spiriduşi ai Moşului 
Crăciun, străzile şi adresele 
indicate de serviciul de asis-
tenţă socială din cadrul Pri-

măriei Municipale. Ghidul 
nostru şi, de fapt, iniţiatoarea 
acestui proiect a fost doamna 
Mihaela Rizescu, reprezen-
tând instituţia primăriei, iar 
din partea Liceului Teoretic 
au fost bucuroşi să participe 
doamnele profesoare Alexan-
dra Marinescu, directorul in-
stituţiei şi Monica Zamfir, 
coordonatorul local SNAC, 
împreună cu elevii noştri mi-
nunaţi: Andreea Stroe, Ale-
xandra Ioniţă, Andreea Răvo-
ianu, Andreea Tudor, Petruţ 
Dumitrescu şi Costin Scurtu.  

 Timp de trei ore am 
străbătut oraşul de la fosta 

gară până pe plai şi apoi către 
zona Tisa, în căutarea acelor 
copii care, deşi fuseseră cu-
minţi tot anul, se obişnuiseră 
de-acum să nu mai aştepte 
prea multe în Ajun de Cră-
ciun. Am fost uimiţi să con-
statăm că nu călcasem nicio-
dată prin acele locuri, ba chiar 
am rămas impresionaţi când 
ni s-a explicat unde locuiau 
unele familii: în fostul pichet 
CFR – o cămăruţă nu mai 
mare de 2/2 metri transforma-
tă în locuinţă-, sau în casa 
aceea “fără geamuri” (cum ni 
s-a indicat!), din mijlocul unui 
teren viran acoperit de buru-
ieni uscate, pe undeva prin 
spatele fostei gări, ori în imo-
bile naţionalizate învechite şi 
dărăpănate în care, urcând pe 
scările acelea tocite şi murda-

re, am avut senzaţia, după 
cum ne-a mărturisit doamna 
director Alexandra Marines-
cu, că suntem într-unul dintre 
filmele lui Sergiu Nicolaes-
cu…, poate “Pistruiatul”…  
Am rămas înmărmuriţi să 
constatăm că acolo locuiesc 
oameni! Am fost consternaţi 
să-i descoperim pe oamenii 
invizibili ai oraşului nostru, 
pe aceia dintre noi pe care nu 
i-am mai observat niciodată 
până atunci mergând alături 
de noi pe trotuarele oarşului 
sau în magazine la cumpără-
turi….  

Am oferit din tot sufletul mi-
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cile daruri, dar am rămas cu o 
senzaţie stranie că am făcut 
prea puţin pentru acele fami-
lii, pentru copilaşii lor…   
Chiar şi acum, când scriu în 
jurnal, îmi dau seama că nu 
pot, nu sunt în stare să cu-
prind în cuvinte tot ceea ce 
am văzut şi am trăit astăzi. 
Sunt ferm convinsă că noi toţi 
cei care am participat la 
această acţiune caritabilă am 
reînvăţat astăzi să fim recu-
noscători pentru tot ce avem! 
Să renunţăm la nemulţumirile 
noastre şi să mulţumim Bunu-
lui Dumnezeu pentru multul 
ce ni s-a dat! Şi mai ales, să îi 
mulţumim că am putut să 
ducem la bun sfârşit traseul 
lui Moş Crăciun cel cu sacul 
plin de bucurie, ambalată într-
o cutie! De pantofi!          

       

prof. Monica Zamfir 

            Ne învârtim haotic, 
fără sens, fără scop, într-un 
hectic al vietii, patinând prin-
tre setea de bani și micile plă-
ceri necostisitoare. Visăm la 
ceea ce nu avem, aspiram la 
mai mult și tânjim flămânzi 
după fericire, uitând că aceas-
ta nu este o destinație, ci o 
calatorie. Într-un joc al um-
brelor, ne agățăm stâns de 
ceea ce ne aparține, învârtindu
-ne într-un cerc vicios: mun-
cim pentru a ne păstra bunuri-
le și ne păstrăm bunurile pen-
tru a munci. Vrem totul fără a 
pierde nimic. Nu m-am putut 
însă opri din a mă întreba: 
„Cum ar deveni existența 
noastra cănd nu mai avem 

nimic de pierdut?” 

          Ca a lor! Oprindu-mă 
câteva ore din cotidianul agi-
tat, am participat la acțiunea 
de voluntariat Crăciunul într-o 
cutie de pantofi care mi-a 
schimbat perspectiva asupra 
existenței efemere,            
învăluind-mă cu un val de 
recunoștință. Colindând case-
le celor mai puțin norocoși 
pentru a juca rolul de Moș 
Crăciun și pentru a împărți 
zâmbete, cadorui și spiritul 
sărbătorilor, am ajuns în zone 
ale orașului ce pareau a fi 
inexistente până atunci. Acolo 
locuiesc „oamenii invizibili”, 
cei pe care nu îi vedem cer-
șind, dar ce trăiesc fără a avea 
un ban, oamenii care nu au 
avut o educație, dar se strădu-
ie să ofere una, oamenii care 
nu au surse de inspirație, dar 
care m-au inspirat pe mine. 
Într-o lume întoarsă pe dos, e 
probabil rolul lor de a o rea-
ranja pentru că după o astfel 
de experiență, nu mai poți fi 
aceeși persoană. Încă de la 
intrarea în cartier, domină o 
săracie lucie, aceasta atingând 
apogeul în zonele în care am 
ajuns noi. Ceea ce pentru noi 
este o ruină, ei o numesc 
„acasă” și ceea ce noi avem, 
pentru ei este o aspirație, însă 
zâmbetele copiilor la vederea 
lui Moș Crăciun aveau para-
dis în ele.Optimismul, fercirea 
și simplitatea cu care trăiesc și 
vorbesc este impresionantă, 
este o lecție demnă de urmat 
și fără să vreau, m-am lăsat 
purtată într-o lume a nemate-
rialismului. Observând modul 

lor de a trăi într-o lume care 
nu le oferă nicio speranță, mă 
întreb de ce privim în jos și 
ascultăm o lume tristă întoar-
să pe dos? 

        Bucuria pe care le-am 
făcut-o este una de proporții 
uriașe, dar lecția pe care ei  
mi-au oferit-o este adimensio-
nală. Intrând în spiritul sărbă-
torilor, ceea ce m-a impresio-
nat a fost modul fiecărei fami-
lii de a se pregăti pentru săr-
bători cu puținul pe care îl au: 
făcând curat și punând măcar 
o instalație ce să îi introducă 
pe copii în lumea de basm a 
Crăciunului. 

       Acesta este Crăciunul. Nu 

este un basm, este real. Dar 
visele aievea se împlinesc în 
această perioadă, iar glasurile 
de copil care șopteau: 
„Mulțumesc!”,  și lumina din 
ochii lor, ei bine, aceasta este 
magia Crăciunului meu!    

                   

Alexandra Ioniţă,  
clasa a XI-a A  
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Este ora 12 , joi, 18 
dec. 2014 și colega mea d-na 
prof. Zamfir Monica mă invi-
tă să o însoțesc alături de câți-
va voluntari SNAC să bucu-
răm câțiva copii cu daruri de 
la Moș Crăciun, în una din 
multele acțiuni ala campaniei 
SNAC. De data aceasta este 
vorba de Moș Crăciun într-o 
cutie de pantofi. Ne-am pro-
pus cu sprijinul d-nei Rizescu 
Mihaela de la Primăria Mo-
reni să colindăm pe la câteva 
familii din Moreni pe care le 
are în evidență ca fiind cele 
mai nevoiașe din oraș. Am 
fost foarte surprinsă să desco-
păr că unele dintre aceste fa-

milii sunt chiar din cartierul 
meu, persoane cunoscute de 
mine, dar despre care nu       
m-am gândit vreodată că ar 
putea să locuiască în condiții 

greu de imaginat. 

 La prima familie, 
tatăl s-a scuzat că l-am găsit 
cu casa răvășită (făcea curățe-
nie!) era doar cu 2 dintre cei 4 
copii acasă, ceilalți 2 erau la 
școală. La plecare ne-am în-
tâlnit și cu mama care îi adu-
cea de la școală pe ceilalți 
frați. Elevii noștri voluntari   
le-au împărțit daruri, primind 
promisiunea de la copilași că 
vor fi în continuare cuminți și 
își vor asculta părinții.  Ne-am 
continuat drumul și am ajuns 
la căsuța de la calea ferată, în 
care locuiește o familie      (vă 
puteți imagina așa ceva?). Noi 
eram surprinși de realitatea 
crudă întâlnită, ei erau sur-
prinși de venirea noastră... Au 
primit și ei daruri de la volun-
tarii noștri și ne-au indicat o 
altă adresă pe care noi o 
aveam pe lista respectivă, 
unde am ajuns cu mare greu-
tate. 

 Familia care a urmat 
să fie vizitată de noi locuiește 
în spatele gării, aproape de 
zona în care locuiesc de 17 
ani, dar unde nu am fost ni-
ciodată. Este  foarte greu de 
descris în cuvinte ceea ce am 
întâlnit aici. Erau acasă (dacă 
se poate numi acasă 
„locuința” respectivă)  doar 
doi copii, care au primit cu 
bucurie darurile oferite, însă 
foarte timizi, se vedea că nu 
știu cum să procedeze în   
astfel de situații, erau foarte 

stânjeniți. Ne-am continuat 
drumul tot în zona gării și    
ne-am oprit cu mașinile, dru-
mul fiind impracticabil pentru 
mașini, dar le-am făcut cu 
măna unor copii și unei mă-
mici care au venit la noi bucu-
rându-i cu câteva cadouri de 
la Moș Crăciun. Ne-am în-
dreptat către o altă adresă  la 
care am găsit acasă doar băia-
tul de 15 ani, într-o cameră 
micuță, dar din care  nu lipsea 
bradul de Crăciun. S-a bucu-
rat când ne-a văzut, dar se 
citea pe fețișoara lui acea bu-
curie a copilului timid, care 
doar în vis primește daruri.    
L-am întrebat dacă merge la 
școală, ne-a răspuns că nu are 
nicio absență.  

 Nu am cuvinte să-mi 
exprimi bucuria,  împărtășită, 
desigur și cu companionii mei 
din acea zi, de a face măcar 
pentru câteva clipe fericiți 
niște copii.  

Am trăit în acea zi 
sentimente amestecate: triste-
țe, că există familii care se 
chinuie să  supraviețuiască, 
bucurie, că au înțeles că nu 
sunt uitați și că şi ei există! 

         

director adjunct,  
prof. Marinescu Alexandra 

Gabriela 
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                 Căsuţa cu Poveşti 
- o activitate minunată de 
voluntariat SNAC, în care ne-
am bucurat din tot sufletul de 
poveştile copilăriei alături de 
drăguţii de clasa a V-a de la 
Şcoala gimnazială Iedera, 
clasa doamnei profesoare 
Adina Pătulea, sprijinită ca de 
obicei de doamna director 
Gabriela Soare. Activitatea a 
fost proiectată şi realizată de 
fetele mele minunate de clasa 
a XI-a, Alexandra Ioniţă, An-
dreea Stroe, Iulia Georgescu 
şi Patricia Filipoiu, al căror 
potenţial creativ şi didactic     
l-am remarcat odată cu lecţiile 
de tip studiu de caz. Am vizi-
onat împreună cu cei mici 
secvenţe de film animat reali-
zat după poveşti şi basme 
celebre, ne-am creat propriile 
personaje de poveste şi în 
final am jucat mici scenete în 
care poveştile se desfăşurau 
după cum şi-au dorit puştii de 
clasa a V-a. La final am mân-
cat bomboane şi ne-am îm-
brăţisat toţi grămadă, ... ca-n 
poveşti! Ne-a plăcut mult 
tuturor! 

prof. Monica Zamfir 

              Pentru majoritatea 
dintre noi care a fost destul de 
norocoasă să aibă o copilarie 
“ca la carte”, perioada ino-
cenţei rămâne imprimată în 
suflet ca atare tocmai datorită 
cărţilor. Şi prin asta vreau să 
se înţeleagă ”poveştilor”! Noi 
toţi ne-am petrecut cele mai 

frumoase clipe încolăciţi ca 
nişte prunci la adăpostul îm-
brăţişării îmbietoare a bunicii, 
ascultând cum prinţul salvea-
ză domniţa la ananghie, iar 
lupul alb înfrânge lupul negru. 
Pură fantezie, dar una care 
impulsionează închegarea 
unei conştiinţe şi care stâr-
neşte latura creativă a fiecărui 
copil în parte. Din motivul 
ăsta, cel putin în perspectiva 
mea, poveştile sunt o parte 
indispensabilă a unei copilarii 
fericite. Iar noi de aspectul 
acesta ne-am ocupat prin acti-
vitatea “Căsuţa cu Poveşti”. 

 Văzând mulţimea de 
copii, asezaţi şcolăreşte în 
bănci şi aşteptând cu nerăbda-

rea specifică vârstei să ne 
desfăşurăm cele pregătite,   

mi-am dat seama că orice 
informaţie acumulată cu prile-

jul unei poveşti reprezintă un 
lucru fantastic. Entuziasmul şi 
curiozitatea pe care le-au 
afişat au fost lucrurile care   
ne-au alimentat cu bunăvoie 
şi ne-au impulsionat să dăm 
tot ce avem mai bun pentru a 
face din experienţa asta trăită 
împreună una cu adevărat 
memorabilă.  

             Astfel că i-am invitat 
pe copilaşi în ”căsuţa noastră 
cu poveşti”, mărturisindu-le 
bucuria noastră de a-i antrena 
într-un joc de rol şi de a de-
veni pe rând cititori, personaje 
şi autori. Am început prin a 
recunoaşte personajele, iar 
ceea ce a urmat ne-a surprins 
şi mai mult, prichindeii prin-
zând mai mult curaj şi dând 

Căsuţa cu Poveşti  
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formă chiar noi unor persona-
je de poveste. Mai apoi, îm-
părţiţi pe grupe restrânse, am 
dat frâu liber imaginaţiei şi 
am alăturat idei, în urma căro-

ra s-au contopit adevărate 
“dueluri literare” între perso-
najele îndrăgite, desprinse din 
filmele de basm ale copilăriei.  

 Creativitatea ne-a 
îngăduit să aducem în scenă 
adevaraţi exponenţi ai valori-
lor, fie ele pozitive ori negati-
ve, spre amuzamentul şi entu-
ziasmul copiilor. Ce trebuie să 
amintesc este că, aşa cum 
niciun motoraş nu funcţionea-
ză în lipsa combustibilului, tot 
astfel energia celor mici a fost 
alimentată adeseori de gustul 
fructat al caramelelor primite 
drept recompense pentru in-
terpretările lor de-a dreptul 
admirabile.  

 Să vezi lumea prin 
ochii unui copil, ori măcar să 
ai ocazia să vezi perechile de 
ochişori bucurându-se, îţi 
conferă o împlinire nemărgi-
nită, iar această lecţie mi-a 
fost “predată” încercând să 
“predau”, la rândul meu, în-
semnătatea unei povești.  

 Am citit recent aces-
te rânduri: “Ce ar trebui să 
imite o povestire? Un semnal 
de alarmă? O chemare la ar-
me? O picătură de morfină?”. 
Ar fi fost prea crunt să expun 
asta unor minți fragede şi care 
nu au realizat încă necesitatea 
de a face față realității. Însă 
asta m-a inspirat, indiscutabil, 
și m-a determinat să exprim, 
cel puțin prin atitudine, că 
poveștile au o valență recrea-
tivă și educativă de care ne 

putem cu greu lipsi. Şi asta 
constituie simplul motiv pen-
tru care poveştile sunt neste-
matele cele mai de preţ în-
crustate în “coroana regală” a 
copilariei.  

 Noi nu am făcut de-
cât să le şlefuim faţetele aces-
tor nestemate şi să ne asigu-
răm că aduc puţină strălucire 
în vieţile acestor copii. 

          Misiune îndeplinită!  
Ne-am înapoiat din Căsuţa cu 
Poveşti cu abilitatea de a 
trăi viaţa cu iz de basm. Şi 
pentru asta îi mulţumesc copi-

lăriei!  

                                                                     
Andreea Stroe,  
clasa a XI-a A 

 
         Bucuria unei generoase 
îmbrățișări, sentimentul ace-
lui împreună, inimile larg 
deschise pentru a primi şi a 
dărui prietenie, ei bine, toate 
acestea le-am înţeles cu toţii 
împreună la finalul Căsuţei 
noastre preţioase cu Poveşti! 
Cu Poveşti de Viaţă! 
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       Speranţă. Citim, vedem, 
auzim, oricând şi de oriunde, 
lucruri urâte, fapte reprobabi-
le şi, poate că uneori nu ve-
dem frumosul de lânga noi: 
bunătatea..., omenia..., impli-
carea..., dăruirea..., bucuria... 
       Am găsit dăruirea în oa-
menii de lângă mine... care au 
sădit bucurie şi speranţă în 
sufletul unor copii... Să vă 
povestesc: 
       În fiecare şcoală există 
elevi cu probleme familiale, 
copii care nu primesc dragos-
tea ambilor părinţi..., copii 
care duc greul unui trai sărac, 
copii care îşi asumă sarcini şi 
responsabilităţi prea grele 
pentru vârsta lor... 
      Dar, iată că pentru ei exis-
tă ochi care îi văd, există oa-
meni care îi aud, există profe-
sori care întind o mână. 
 Elevele Olteanu 

Cristina şi Olteanu Loredana, 
două surori apropiate ca vâr-
stă, de la o şcoala din oraş, 
cunosc greul, sărăcia, munca, 
grijile tatălui şi lipsa mamei. 
Pentru ele, d-na profesoară 
Zamfir Monica, alături de 
care am stat cu drag,   şi-a 
găsit timp şi suflet pentru a le 
implica în activităţi frumoase 
şi interesante, le-a arătat 
preţuire şi interes, le-a făcut 
să simtă că există omenie, 
viitor, speranţă.  
        Elevele au devenit mai 
motivate, mai încrezatoare, 
mai decise să învingă greul, 
mai implicate în activitatea 
şcolară.  
        Să speram că e loc în 
lume pentru fiecare om!  

                                                                                                                             
prof. Cecilia Pană,  

psihopedagog 
 

 

Curs de educaţie pentru viaţa de familie – un sprijin pentru două feţiţe 

minunate cu ochii de culoarea cerului senin 

Voluntar de la început până la sfârşit 

Am considerat mereu 
cursurile de educaţie pentru 
viaţa de familie din cadrul 
fundaţiei Tineri pentru Tineri 
o gură de aer proaspăt, ceva 
reconfortant care facilitează 
enorm discuţiile pe tema unor 
subiecte considerate tabu  
dintr-un exces de pudoare, dar 
fireşti şi, mai mult, vitale. Îmi 
trag întotdeauna o satisfacţie 
aparte din a fi educator între 
egali şi sunt conştientă şi con-
vinsă de valoarea educaţiona-
lă a unei astfel de experienţe. 
Totul se rezumă la a aduce la 
urechile tinerilor informaţii 
despre lucrurile ce se învârt în 
jurul sexualităţii şi de a-i de-
termina să adopte un compor-
tament responsabil. Barierele 
sunt doborâte şi, atât în pielea 
cursantului, cât şi a formato-
rului, te alături unei comuni-
tăţi tolerante şi dornice de a te 
sprijini în a avea grijă de tine 
însuţi.  

Partea interactivă a 
cursurilor e asigurată de me-
todele variate de educaţie 
nonformală. Ce am reuşit să 

facem marţi la 9 A a fost 
exemplul ideal al felulul în 
care ar trebui să arate un ase-
menea curs: am închegat un 
grup, am aranjat o atmosferă 
deschisă care să îi încurajeze 
să se simtă confortabil şi am 
“livrat” informaţia aşa încât, 
ajunsă la ei, să se transforme 
în cunoștințe. Iar avantajul 
nostru a fost ca eu şi colega 
mea să ne fi format deja ca 
echipă, să ne completăm prin 
tehnicile noastre de a le 
menţine atenţia captivată şi să 
ne sprijinim armonios, mai 
ales în situaţiile în care ne 
abatem de la plan şi suntem 
dictate de creativitate. Astfel 
că a fost foarte draguţ să dăm 
din nou formă pe hartie 
schiţelor noastre de lecţii, să îi 
energizăm  cu ajutorul unor 
joculeţe interactive, să cule-
gem râsete şi să ne simţim în 
totalitate firesc, despicând un 
subiect  ce, în mod normal, 
alimentează amuzamentul 
celor necunoscători de impor-
tanţa lui. Iar faptul că le-am 
avut alături de noi şi pe suro-
rile Olteanu, Cristina şi Lore-

dana, două fetiţe dulci, recep-
tive şi entuziasmate, ce au în 
spate o poveste de viaţă lipsită 
de noroc, ne-a impulsionat să 
dăm 101% din forţele noastre 
în pregătirea şi susţinerea 
acestei activităţi. Am fost atât 
de încântate de cursul pe care 
lucrurile îl luau încât, rămâ-
nând fară aer în timpul pre-
zentării metodelor contracep-
tive, mi-am dat seama că cei 
30 inşi din clasa în care mă 
aflam stătuseră acolo, impli-
caţi activ, solicitaţi mental şi 
cu o curiozitate în permanenţă 
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satisfăcută, mai mult de 2 ore, 
fără măcar un geam deschis 
ori un alt element care ar fi 
putut reprezenta un impedi-
ment sonor pentru noi. Abia 
atunci mi-am dat seama că 
sunt mult mai ataşată decât 
credeam de aceste activităţi 
“simpatico-educative”, după 
cum îmi place să le numesc, şi 

că mi-a lipsit să iau parte la 
aşa ceva.  

Am făcut şi de aceas-
tă dată, sper, o treabă bună, şi 
am ajutat nişte oameni minu-
naţi să rămână aşa cum sunt, 
nelezaţi de tentaţii iresponsa-
bile. Maturităţii îi este atribui-
tă în subconştient şi începerea 
vieţii sexuale, iar noi nu vrem 
ca, cedând presiunilor sociale, 
prietenii noştri să sufere de 
iresponsabilitate. Iar noi toţi 
ştim că rebeliunea specifică 
adolescenţei are cele mai cu-
tezătoare metode de a se exte-
rioriza. Pentru asta e cu atât 
mai plăcut să stăpânești arme-
le maturității în favoarea ta.  

 

 Andreea Stroe,  
clasa a XI-a A, voluntar 
TpT şi SNAC 

 

         Să fii voluntar este poate 
una dintre cele mai frumoase 
activităţi pe care le poţi face. 
Să îţi dedici din timpul tău, 
atât cât poţi, chiar şi câteva 
ore pe săptămână, pentru cei 
din jurul tău. Să asculţi cu 
sufletul problemele celor care 
au nevoie de tine şi să încerci 
să îi ajuți. Pentru mine este ca 
o aventură din care mereu 
învăţ câte ceva. Cum să fiu 
atent la nevoile celorlalţi, cum 
să îi ascult cu adevărat şi să 
devenim prieteni. 
 

Petruț Dumitrescu,  
clasa a XII-a F 

8 Martie - o duminică plină de sens! 

             Duminica, o binecu-
vântată zi de weekend! Cu 
toţii o aşteptăm să ne încăr-
căm cu energie pentru a putea 
începe o nouă săptămână de 
muncă susţinută! Dar astăzi 
este totuşi duminică, 8 Mar-
tie! Ziua Femeii! Şi voluntarii 
SNAC nu pot să stea indife-
renţi! Nu vor să stea acasă!    
S-au adunat zâmbitori şi pri-
măvăratici în faţa liceului, 
pregătiţi să meargă în vizită la 

secţiile Spitalului Municipal 
Moreni. Au plănuit această 
acţiune cu ceva timp în urmă, 
aşa că astăzi au deja foarte 
multe mărţişoare şi felicitări 
colorate şi frumos confecţio-
nate manual în diverse teh-
nici: quilling, origami, tehnica 
decupajului... Şi fiecare dintre 
ele poartă un mesaj optimist, 
o urare primăvăratică, scrisă 
cu suflet, din suflet, pentru 
suflet! 

 Afară e mult soare, 
dar şi un vânt rece, tăios, care 
ne răvăşeşte hainele, părul... 
Pe holurile spitalului e însă 
cald, iar personalul medical 
ne primeşte cu multă priete-
nie. Voluntarii se împrăştie 
repede prin saloane. Reuşesc 
totuşi să surprind fragmente 
de discuţie. Copiii sunt priete-
noşi, s-au oprit să discute, să 
povestească, zâmbesc şi se 
comportă ca si cum pacientele 
sunt rudele lor la care au venit 
în vizită... Doamnele şi 
domnişoarele aflate în saloa-
nele spitalului îşi exprimă 

uimirea: nu se aşteptau! Le 
plac foarte mult mărţişoarele 
şi felicitările. Sunt  vesele, 
colorate şi urările sunt foarte 
frumoase, spun ele! Dar mai 
ales sunt impresionate să rea-
lizeze că au fost confecţionate 
special pentru ele de către 
copii! Unele dintre doamne 
îmi solicită să le mai las câte-
va în plus: o parte din colege-
le de salon se află în acel mo-
ment  la Biserica din curtea 
spitalului şi s-ar supăra dacă 
nu ar primi şi ele ... Atitudi-
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nea lor mă luminează în pri-
vinţa iubirii de semeni. Dar 
din dar, cu adevărat Rai se 
face! Îmi reverberează în ini-
mă cuvintele Mântuitorului: 
Sprijiniţi-vă unii pe alţii! 
Acesta trebuie să fie adevăra-
tul sens al bietei noastre lupte 
cu viaţa!  

                                                                          
Prof. Monica Zamfir,  

coordonator local SNAC 
        

Mi-a plăcut că doamnele din 
spital s-au bucurat mult şi 
unele chiar aveau lacrimi în 
ochi. Dar, mami, ştii ce m-a 
impresionat pe mine, de fapt, 
cel mai mult? Că elevii tăi au 
venit cu noi chiar dacă era 
duminică şi puteau foarte bine 
să stea acasă să se joace la 
calculator sau să se uite la 
televizor...   

                                                                      
Andrei Zamfir, 8 ani, cel 
mai mic voluntar SNAC  

       Orice experiență ne 
schimbă, își lasă o amprentă 
asupra caracterului nostru și 
ne definește  ca persoane. Ca 
amator al voluntariatului, al 
culegerii de experiențe, afirm 
ferm că într-o lume a egocen-
trismului este datoria noastră 
să ne oprim puțin din iureşul 
cotidian pentru a răspândi 
zâmbete, energie şi încredere 
celor din jur. Activitatea des-
fășurată de 8 Martie mi-a adus 
bucurie, știind că am dăruit 
energie şi am reușit să facem 
oamenii să se simtă mai bine.  

      Am fost profund impresi-
onată de persoanele în vârstă 
din spital care, în ciuda stării 
lor de sănătate, ne-au oferit 
cele mai calde surâsuri şi ne-
au dat de înțeles că altruismul 

este cheia unei lumi mai bune. 
La finalul acestei activități m-
am simțit mai bine primind 
atâtea zâmbete și privind chi-
pul plăcut surprins al femeilor 
și sunt recunoscătoare pentru 
această activitate ce a adus 
puţin din primăvara de afară 
înăuntrul sufletelor acelor 
oameni. 

                                                                      
 Alexandra Ioniţă,  
clasa a XI-a A, voluntar 
SNAC 

   
        O zi în care poţi face 
toate mămicile,  toate femei-
le  fericite, în aceste timpuri 
negre şi triste este  8 Martie, 
cu siguranţă. Voluntariatul la 
care am participat în această 
zi, când am împărţit mărţişoa-
re făcute de copiii din liceul 
nostru la spitalele  din oraş, 
mi-a arătat că „poţi face cu un 
mărţişor o primăvară” şi câte 
zâmbete poţi aduce pe chipul 

unor fe-
mei trecu-
te prin 
viaţă şi 
care poate 
nu sunt în 
cea mai 
fericită 
perioadă 
din viaţa 
lor. Cât de 
mult poate 
un gest 
mic să 
schimbe 

totul şi cât de apreciat poate 
să fie! Când am dăruit 
mărţişoare acelor femei, am 
simţit că pentru un moment 
am făcut pe cine-
va să se simtă 
mai bine. Chiar 
şi o fetiţă, care 
era cu mama ei, 
când a primit 
acel mic  lucru, s
-a simţit foarte 
specială. Din 
această experi-
enţă am învăţat 
câtă fericire şi 
zâmbete poţi 
aduce doar cu un 
gest minor. Un 
lucru făcut cu 
dragoste, care 
este dăruit cu 
dragoste şi  pri-
meşte dragoste! 

 

 Beatrice Joiţa,  
clasa a X-a E, voluntar 
SNAC   
        Primăvara este anotim-
pul în care natura devine însu-
fleţită. Se spune că şi noi în-
florim odată cu ea, având ar-
zătoarea dorinţă pentru un 
nou început plin de prosperi-
tate şi bunăvoinţă. Deşi soare-
le îşi cobora razele pe pămân-
tul rece şi vântul bătea cu 
putere, mergeam încet spre 
spital. O altă acţiune de vo-
luntariat. Am făcut câteva 
poze şi apoi ne-am grupat 
pentru a împărţi felicitări. Mă 
gândeam ce floare să îi cum-
păr mamei mele, când am fost 
orbită de un trifoi sclipitor de 
pe una din felicitări. Am ră-
mas cu privirea fixată până 
am urcat toate scările şi am 
ajuns la etaj. În primul salon 
am început să împărţim felici-
tări şi urări pentru o zi a femei 
cât mai luminoasă. Încă pri-
veam insistent acel trifoi, pâ-
nă am ajuns în faţa unei 
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doamne vârstnice. I-am oferit 
ultima felicitare pe care o 
aveam în mână, cea cu trifoiul 
şi apoi m-am uitat în ochii ei.  
Acei ochi verzi, ca de sma-
rald, aveau strălucirea trifoiu-
lui pe care l-am oferit. Tot ce 
dăruieşti din inimă, îţi colo-
rează viaţa cu cele mai fru-
moase întâmplări. A fost o 
experienţă minunată, având 
parte de zâmbete şi urări de 
bine.  Toţi tinerii trebuie încu-
rajaţi să se implice în astfel de 
acţiuni pentru că este o evada-
re de la rutina zilnică ce îţi 
umple sufletul de căldură! 

 

Sabrina Stătescu,  

clasa aXI-a E, voluntar 
SNAC 

 

      Experienţa de pe 8 Martie 
a fost una unică şi aş repeta-o 
de câte ori aş avea ocazia! Să 
citeşti zâmbetul pacientelor 
într-o zi specială dedicată lor, 
femeilor, m-a făcut să mă 
gândesc la ceva uimitor, ce 
ţine de eroi ! De ce eroi? Pen-
tru că aceste mame reprezintă 
eroul şi modelul în viaţă al 
copiilor/copilului ei ! Acest 
gest de a împărţi gânduri bune 
şi felicitări m-a impresionat! 
Am învăţat ceva din această 
"acţiune": poţi aduce zâmbe-
tul pe buze dar şi în suflet 
printr-un gest micuţ, aproape 
nesimnificativ pentru mulţi 
dintre noi! 

 

Neagu Daniel,  
clasa a IX-a C, voluntar 
SNAC  

Am fost profund impresionat 
de bucuria mamicilor din ma-
ternitate atunci când le-am 
împărţit mărţişoarele făcute 
de noi cu atâta drag. 

 

Helbet Dragoș   Mihai, clasa 
a VI-a, voluntar SNAC   
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Moreni, 10 martie 2015 

Dragă Ioana, 

 

          Ştiu că au trecut doar 
două zile de când te-am vizi-
tat la azilul de bătrâni, dar nu 
pot să nu împărtăşesc cu tine 
adevărata poveste ..., care mă 
tot frământă de atunci încoa-
ce... 

           Era sâmbătă seara, 7 
martie, când una dintre prie-
tenele mele m-a sunat să mă 
întrebe ce program am mâine 
şi dacă nu cumva vreau să 
merg la ora 10.00 împreună 
cu doamna profesoară de 
română în vizită la spitalul 
din Moreni să oferim 
mărţişoare şi felicitări doam-
nelor şi domnişoarelor de 
acolo... hm! Nu mai făcusem 
asta niciodată! Mi s-a părut 
ceva interesant, inedit, ca un 
fel de provocare..., şi am zis: 
da! Am stabilit ora şi locul 
întâlnirii şi apoi m-am luat cu 
alte treburi, dar îmi stăruia în 
minte totuşi ceva... Mă gân-
deam ce reacţie vor avea ace-
le femei care se vor trezi mâi-
ne cu noi urându-le: La mulţi 
ani!?... Oare ce ar fi trebuit 
eu să le spun?... Seara, am 
mers la culcare uşor nelinişti-
tă... şi nici nu cred  că am 
aţipit bine, când... un vis tul-
burător m-a făcut să mă tre-
zesc. Am visat-o pe bunica 
Ileana care m-a crescut... Ştii, 
bunica a plecat din lumea 
aceasta acum două luni, dar 
eu încă am sentimentul că e 
acolo, la ea în coşmelie, că 
mă aşteaptă cu ochii la geam 
şi îmi tot vine uneori să merg 
la ea să văd ce mai face... Îţi 
poţi închipui că după acest vis 
nu am mai putut pur şi simplu 
să adorm la loc? M-am fră-
mântat toată noaptea, m-am 
sucit, m-am învârtit şi toate 
amintirile cu bunica, de când 
eram eu mititică şi până acum 
două luni mi-au năvălit în 
minte şi m-au ţinut trează ca 
în noaptea aceea când am 
băut singură o sticlă întreagă 
de Coca-Cola, de n-am mai 
pus geană pe geană până în 
zori... – iartă-mă, tu nu ştii 

povestea, dar promit că vin să 
ţi-o spun în detaliu!  

            Aşadar, toată noaptea 
mi-am tot zis că nu voi fi mâi-
ne în stare să mai particip la 
acea acţiune de voluntariat şi 
o voi suna probabil pe priete-
na mea de dimineaţă să o 
anunţ să nu mă mai aştepte... 
Cum s-a luminat de ziuă,      
m-am ridicat să îmi caut tele-
fonul să o anunţ. M-am privit 
în oglindă şi... aveam ochii 
vineţi de nesomn şi o senzaţie 
de sfârşeală... M-am dus la 
baie şi, trecând prin hol, am 
aruncat fără să vreau ochii la 
iconiţa pe care o aveam de la 
bunica Ileana... Aproape că 
nu pot să îţi spun în cuvinte ce 
am simţit în acel moment... O 
energie..., o stare de bine..., o 
putere care m-a trezit brusc, 
aşa, ca şi cum dormisem bine 
întreaga noapte! A fost de-a 
dreptul incredibil! Mi-am 
făcut repede un duş, m-am 
îmbrăcat şi... am ajuns imedi-
at la locul de întâlnire. După 
ce au venit toţi voluntarii, 
doamna ne-a rugat să ne îm-
părţim în două grupuri cum 
dorim, pentru că unul dintre 
ele avea să meargă cu maşini-
le ... la azilul de bătrâni. Şi, 
deşi prietena mea a ales gru-
pul care rămânea în oraş 
pentru a merge la spital, 
eu ..., pur şi simplu am ales să 
merg cu ceilalţi ... la azil. Nici 
acum nu ştiu de ce! Sau, ... 
poate da?!?  

          Nu mai păşisem nicio-
dată într-un azil şi de aceea 
am avut o senzaţie ciudată 
atunci când am intrat la voi, 
în holul acela mare, şi ne-am 
aşezat pe băncuţe asteptând 
să ne primiţi. Apoi, mergând 
înspre camerele acelea înşira-
te de-a lungul holului, uşa 
întredeschisă de la camera ta 
a adus dintr-odată în faţa 
ochilor mei ... aceeaşi icoană 
ca a bunicii! Şi ... am intrat la 
tine! 

         Dragă Ioana, e aproape 
inutil să îţi repet cât de multă 
bucurie am simţit alături de 
tine în acea jumătate de oră... 
Tu m-ai întrebat despre şcoa-
lă, mi-ai spus că şi tu ai fost 

în tinereţe învăţătoare, am 
povestit despre cărţile copilă-
riei mele, despre jurnalul tău 
din timpul războiului pe care 
îl scriai cu tăciunii din so-
bă..., ce mai!, am fost cel mai 
trist copil atunci când a tre-
buit să plec împreună cu 
doamna şi colegii acasă.      
Ţi-am promis că revin, tu ai 
confirmat că aşa se va întâm-
pla, dar am simţit în glasul 
tău neîncrederea, probabil 
fiindcă un copil ca mine nu ar 
fi putut avea, în viziunea ta, 
interesul, plăcerea, timpul, 
poate, de a mai reveni în vizi-
tă...  

          Dar eu tocmai de aceea 
îţi scriu! Vreau să revin! Cât 
mai curând! Şi cu certitudine 
mai vreau ceva! De aceea te 
întreb prin această scrisoare: 
vrei să fii tu de acum înainte 
bunica mea? 

Cu enorm de multă dragoste, 
nepoata ta, Sorina 

Concursul SNAC „Scrisoare pentru prietenul meu” 
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Am început activită-
țile ca voluntar în cadrul Stra-
tegiei Naționale de Acțiune 
Comunitară (SNAC) acum 
zece ani, cu elevi voluntari de 
la Liceul Tehnologic ”Spiru 
Haret” din Târgoviște. Mer-
geam săptămânal la un aparta-
ment rezidențial în microraio-
nul 4 din Târgoviște, unde 
locuiau eleve de la Școala 
Gimnazială Specială. Pentru 
mine, voluntariatul a însemnat 
încă de la început stabilirea și 
dezvoltarea unei relații comu-
nitare, alături de conștientiza-
rea nevoilor beneficiarilor, 
așadar o formă de învățare.  

Cred că atunci când 
cineva face voluntariat, este la 
fel de important ca și alți 100 
de elevi să audă că acel cine-
va a făcut voluntariat. Este 
importantă diseminarea exem-
plului, nu doar pentru ca el să 
se întâmple, ci ca alți elevi să 
vadă, pentru că eu cred că 
oamenii învață prin modelare. 

Adesea, sunt întreba-

tă care sunt câștigurile, dacă o 
persoană devine voluntar 
SNAC.  

Făcând o listă a 
avantajelor, iată-le: 

 un certificat de volun-
tar recunoscut la nivel 
naţional care îți va 
folosi, mai târziu, la 
câştigarea unor burse 
de studii în străinătate 
sau la ocuparea unui 
post pe care ți-l do-
rești; 

 șansa de a câstiga o 
bursă de studii care îți 
acoperă costurile şco-
larizării la universitate 
sau o bursă de maste-
rat; 

 o experienţă de viaţă 
unică, pe care nu o poți 
învăţa din cărţi, ci nu-
mai din practică; 

 înveți să te porți cu 
copii şi cu bătrâni, cu 
persoane cu dizabilităţi 
sau cu persoane bolna-

ve şi, dacă vei fi pus 
vreodată într-o aseme-
nea situaţie, vei şti 
cum să acţionezi; 

  înveți terapii care te 
vor ajuta să duci o 
viaţă sănătoasă; 

 înveţi câtă frumuseţe 
este în fiecare om şi 
cât de important poți 
să devii pentru tine şi 
pentru cei din jur; 

 prin activitătile de vo-
luntariat dezvolti în 
fiinţa ta valori spiritua-
le, precum compasiu-
nea, umilinţa, demnita-
tea, credinţa, care te 
vor ajuta să devii un 
spirit puternic; 

 şi nu în ultimul rând, 
devii OM! 

 

Prof. Cristina Marin 

Coordonator județean 
SNAC Dâmbovița 

Despre voluntari şi voluntariat...  
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       Este deja 12 iunie şi at-
mosfera aduce intens a va-
canţă de vară: copiii sunt rela-
xaţi, râd şi zâmbesc mult, se 
simte în glasurile lor mulţu-
mirea unui final de an şcolar 
în care s-a muncit mult atât 
pentru materiile de studiu, cât 
şi în cadul activităţilor ex-
traşcolare.  

      Dar echipa de voluntari 
parcă tot nu ar vrea să ia 
(încă!) vacanţă. Simt că mai 

au o promisiune de onorat: 
vizita la prietenii din Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap Mo-
reni – Ţuicani.  

       Aşa cum am promis la 
ultima noastră întâlnire, am 
urcat dealul Ţuicaniului doi 
profesori, Adrian Manu şi 
Monica Zamfir, şi 8 elevi de 
clasa a IX-a, pregătiţi să ofere 
dulciuri, reviste şi cărticele 
colorate, şi alte mici suveni-
ruri promise (fetele voiau 
brăţărele şi coliere, băieţii îşi 
doreau iconiţe şi cruciuliţe…, 
ehei!, câtă bucurie şi aşteptare 

în lucruşoarele acestea 
mici…!). 

 Am fost cu toţii im-
presionaţi să îi găsim aproape 
pe toţi afară, în curtea interi-
oară, aşteptându-ne, alături de 
personalul instituţiei, împreu-
nă cu care ne-am îndreptat 
spre cantină. Am petrecut un 
timp împreună socializând: 
aveau tot felul de întrebări şi 
curiozităţi la care aşteptau 

răspunsuri şi de fiecare dată 
rămâneau uimiţi de ceea ce le 
spuneam, de parcă le-am fi 
ţinut adevărate conferinţe 
despre misterele universu-
lui… Şi pentru că orice astfel 
de discuţie „grea” şi impor-
tantă epuizează de obicei, am 
sfârşit într-o atmosferă veselă 
şi destinsă, împărţind dulciu-
rile aduse: noi, lor, iar ei îm-
părţind între ei diferitele pro-
duse, în funcţie de preferinţe! 
S-a demonstrat astfel o dată-n 
plus că bunătatea naşte bună-
tate, iar dar din dar se face 
Rai! Raiul celor fără de ran-
chiună! 

      Pe drumul de întoarcere 
ne-am destins cu toţii suflete-
le, mulţumiţi şi nerăbdători să 
luăm vacanţă. 

Monica Zamfir 

            Această activitate de 
voluntariat, pentru mine a 
însemnat foarte mult, deoare-
ce cu ajutorul acesteia am 
învățat să apreciez gesturile 
simple și lucrurile mărunte. 
Din punctul meu de vedere, 
acestea contează cel mai mult, 
pentru că simt că am devenit 
un om mai bun și mai gene-
ros.  

 De asemenea, am 
rămas surprins să văd bucuria 
acelor oameni care, deși în 
ciuda problemelor și dezabili-
tăților pe care le au, ne-au 
primit călduros și cu brațele 
larg deschise.  

 Mă bucur că am pu-
tut să-i ajutăm și sper să o 
putem face și pe viitor.   

 

Radu Marinescu,  
clasa a IX-a A  

Alături de semenii noștri  -Vizită în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor 

cu Handicap Moreni—Țuicani - 
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„Anima”, de Adriana Geană  

 

Dăruind, câștigi un suflet  

Dăruind, câştigi un suflet  
Aşadar, să dăruieşti!  
Ruga mea azi pt tine e să nu  
Uiţi - cât trăieşti, trebuie să dăruieşti! 
Inimi ai să cucereşti  
Numai dacă le zâmbeşti  
Doar fără să le vorbeşti. 
  
Cu un zâmbet lucitor  
Ai să le arăţi şi lor  
Sentimente şi iubire  
Tot ce e mai bun în tine.  
Inimi ai să încălzeşti  
Glasul făr’ să-l foloseşti  
Ii arăţi doar o zâmbire şi s-a-ndrăgostit de tine.  
 
Un zâmbet nu e nimic  
Nu te costă nici un pic...  
 
Zâmbetul  i-ai arătat  
Astfel inima ţi-a dat.  
Mulţumire şi iubire  
Bunătatea este-n tine.  
Ea de-acum va fi cu tine,  
 

Iordăchioiu Gabriela Vasilica, clasa a IX-a E 

„Există întotdeauna ceva de iubit. Şi 

dacă nu ai învățat asta, înseamnă că 

nu ai învățat nimic!”  

Lorraine Vivian Hansberry 
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Concursul de dans SNAC „Împreună pentru viitor” 

 Împreună pentru 
viitor! Am ales să fim îm-
preună pentru viitorul în care 
să putem demonstra tradițiile 

românești pășind, mai îndrăz-
neț sau mai timid, în ritmul 
dansului popular. Anul acesta, 
deși ne-am mobilizat destul 
de târziu,  ne-am hotărât să 
renunțăm la muzica 
”modernă”, comercială, și să 
probăm preferințele simțurilor 
noastre artistice în ceea ce 
privește folclorul.  

Astfel, am început să 
croim, încet- încet, secvențele 
a ceea ce urma să devină re-
frenul fiecărei zile înainte de 
etapa județeană, respectiv  
regională a concursului 
SNAC.  

 Echipa, în mare, ace-
eași ca anul trecut, a spus 
prezent în fiecare zi de repeti-
ții. Am trecut mai greu peste 
primele întâlniri, care au fost 
mai mult de familiarizare cu 
genul acesta, considerat ”atât 

de demodat” de mulți dintre 
cei tineri.  

Copiii cu vârste între 

14 și 18 ani care au ales sa  
țină ritmul, au văzut primele 
întâlniri ca pe niște ore 
de ...gimnastică ritmică dato-
rită numărătorilor repetate 
până la 8, necesare însușirii 
tehnice a pașilor la sârba ofi-
țerească, brașoveancă și cio-
bănaș. În tot acel timp, eu, 
antrenoarea - profesoară de 
limba română cu o mare pasi-
une (declarată în fapte și vor-
be) pentru dansul și muzica 
populară românească, mă 
temeam că se vor plictisi și nu 
vor înțelege cum să adopte 
atitudinea potrivită acestui tip 
de exprimare artistică.  

Surpriza cea mai plă-
cută au făcut-o însă, fetele la 
care mă așteptam să se simtă 
în dificultate și să bată în re-
tragere: în locul acestei miș-
cări, au bătut pasul pe loc o 

Andreea, două exemplare de 
Teo și două Ane, plus o Clau-
dia, abia venite de la ședințe 
de recuperări sau controale 
medicale. Ele au fost cele care 
au însuflețit într-adevăr echi-
pa ”Ciobănașii Cricovului” 
care a reprezentat Liceul Teo-
retic ”I. L. Caragiale” la etapa 
județeană a concursului. 

S-au bucurat și privi-
rile lor vorbeau despre încân-
tarea că au șansa să demon-
streze, alături de colegii lor, 
ceea ce în alt context ar fi fost 
considerată o activitate pe 
care nu ar fi putut să o desfă-
șoare.  Alături de ele, de în-
treaga echipă a fost tot timpul 
și cu tot sufletul colega mea și 
”vocea” echipei - Monica 
Zamfir.  

Actul nostru artistic 
prindea contur, iar o altă 
”probă” care s-a ivit la orizont 
a fost cea a costumelor. Nu 
puteam improviza. Căutând 
cu speranță, am cunoscut oa-
meni cu inimă mare care      
ne-au oferit ajutor să depășim 
acest prag.  Ansamblul folclo-
ric ”Fir de dor” ne-a împru-
mutat costumele necesare, iar 
copiii le-au primit și le-au 
îmbrăcat cu respectul pe care 
îl vezi adesea pe chipul crești-
nului aflat rugându-se în fața 
unei icoane.  

 Dincolo de acest mo-
mente atât de pline de emoție, 
trebuie să aduc reversul -  
imaginea ”profană” a  băieți-
lor trupei, încărcați cu greuta-
tea materială a geamantanu-
lui, casă a tuturor costumelor 
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Concursul de dans SNAC „Împreună pentru viitor” 

și accesoriilor care, spre bucu-
ria tuturor, a mers și la Plo-
peni. Ciprian, Alexandru, 
Costi și Dragoș au fost eroii 
acestor momente. Tot ei pa-
tru, alături de alte două An-
dreiuțe au fost de bază în 
backstage.  

Datorită lor, organiza-
rea momentului, atât la nivel 
județean, cât și regional, a fost 
impecabilă. Astfel, toți cei 12 
”ciobănași” au reprezentat cu  
emoție folclorul românesc 
prin ținută, atitudine și dans 
specific muntenesc. 

Experiența a fost uni-
că, sentiment împărtășit de 
colega mea, Monica, dar și de 
Cristina Marin, doamna direc-
tor al CJRAE, care ne-a fost 
alături la fiecare dintre cele 
două etape.  

Am rămas cu amintiri 
frumoase și ne-am promis că 
vom relua activitatea care    
ne-a oferit șansa să ne cunoaș-
tem și să învățăm unii de la 
alții într-o altfel de școală, 
greu de găsit în școala româ-

nească de fiecare zi: școala 
oamenilor cu suflet frumos. 

prof. Mihaela Dulea 

Experienţa dansului 
care ne aduce Împreună pen-
tru viitor! a fost şi anul 
acesta un prilej de bucurie 
enormă pentru voluntarii 
SNAC: am petrecut împreuă 
un timp cu adevărat valoros!  

Participarea de anul 
trecut la cele două etape - 
judeteană şi regională - a năs-
cut frumoase prietenii care 
anul acesta s-au sudat defini-
tiv într-un grup minunat!  Şi 
mai numeros!  

Mai mult decât atât, 
am fondat împreună în cei doi 
ani de experienţă o tradiţie a 
grupului: Bucurie în lan! 

În lanul galben-soare 
de rapiţă parfumată şi îmbie-
toare pe lângă care am promis 
că vom trece în fiecare aprilie 
al anilor viitori, în drumul 
nostru împreună către viitor! 

Pozele cu chipurile 
fericite răsărind din lanul de 
rapiţă  ne reprezintă asemeni 
unui copy-right al grupului de 
copii din Moreni, care au ră-
mas împreună pentru viitor!  

 Au rămas impregnate 
pentru totdeauna pe scoarţa 
memoriei noastre afective 
parfumul diafan şi culoarea de 
un galben pur, dumnezeiesc 
pe care lanul rupt din Rai ni  

le-a oferit ca recompensă a 
eforturilor noastre!  

 Am simţit cu însuşi 
Dumnezeu ne-a însoţit, trimi-
tând pe pămând o mare de 
lumină! 

Monica Zamfir 
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Întâlnirile Oamenilor Frumoşi  - Motivational Day: Alin Gălăţescu - 

          Întâlnirile oamenilor 
frumoşi este un proiect 
iniţiat în liceul nostru încă din 
anul 2011, când, datorită en-
tuziasmului unor visători 
idealişti: Lavinia Vişan, 
Christian Crăciun, Iridenta 
Nedelcu, Monica Zamfir, 
Rodica Răcăşanu şi prin parti-
ciparea unor tineri curioşi, 
dezinvolţi, interesaţi de altce-
va-ul care îi lipseşte în gene-
ral provincialului, am găzduit 
în liceul nostru personalităţi 
fascinante, capabile să schim-
be viziuni, să traseze direcţii 
şi repere de valoare, să moti-
veze minţi dornice să cunoas-
că succesul. Mi-au rămas de 
atunci în memorie Codru Vra-
bie (care a trecut prin Fondul 
pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile, fiind apoi consultant în 
planificare strategică la Fo-
rumul Român pentru Refu-
giaţi, ulterior manager de 
programe la Centrul de Re-
surse Juridice, unde a coor-
donat echipa care a lucrat la 
Ordonanta 137, privind dis-
criminarea, emisă în 2000 de 
Guvernul român, apoi expert 
pe legislaţie şi politici publi-
ce, la Transparency Internati-
onal - Coalitia Globala de 
Lupta împotriva Coruptiei ), 
Alin Gălăţescu (fost student 
la Arhitectură, Drept Inter-
naţional, fondatorul Radio 
Tinerama, ulterior jurnalist la 
Zig-Zag, redactor la Radio 
Contact, în prezent critic de 
modă), Alina şi Constantin 
Ferşeta (fondatori ai Aso-
ciaţiei StartEvo, care au şi 

derulat ulterior în liceul nos-
tru proiectul Bursele Star-
tEvo, premiind lunar elevii cu 
cele mai bune rezultate şi 
recomandări). 
 
         În primăvara lui 2015, 
una dintre personalităţi a re-
venit în mijlocul liceenilor 
noştri pentru o zi perfectă de 
mai: Motivational Day, cum 
au numit-o adolescenţii de la 
„I. L. Caragiale”, Moreni. 
Este vorba despre Alin Gă-
lăţescu, un om care afirmă 
cu tărie că există o reţetă a 
succesului: „Cel mai impor-
tant este sa fii liber! Liberta-
tea e forma maxima de a avea 
în stăpânire propria viaţă. 
Pentru a-ți câştiga libertatea 
trebuie să munceşti foarte 
mult.” Am aflat multe unii de 
la alţii, unii despre alţii,        
ne-am destăinuit hobby-urile, 
pasiunile secrete, am fost în-
curajaţi să ne descoperim pe 
noi înşine, să ne dezvoltăm 
permanent, să călătorim prin 
lume, prin viaţă pentru a iden-
tifica permanent noi oportuni-
tăţi, dar mai ales să învăţăm 
să ne ducem întotdeauna pro-
iectele până la capăt. Până la 
momentul în care suntem 
mulţumiţi cu ceea ce am fă-
cut.  
 
    Şi către final, nu am rezis-
tat să nu îl întreb de ce se află 
totuşi în Moreni... Ce anume  
l-a determinat să amâne pro-
iectele, treburile, întâlnirile, 
activităţile importante progra-
mate probabil încă de multă 

vreme pentru ziua aceea şi ... 
să revină în liceul nostru?! 
Răspunsul a venit simplu: 
pentru că are multe de dăruit! 
Şi când ai mult din ceva anu-
me, în cazul lui muuultă expe-
rienţă de viaţă, atunci poţi şi 
vrei să o dăruieşti şi altora, 
învăţându-i astfel ... ce să 
devină când vor fi MARI! 
 

Prof. Monica Zamfir 
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Motto: „Fii voluntar în comunitatea ta!” 
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        Mă bucur că am pu-
tut reprezenta SNAC la Vol-
Fest! Cu toate că afară a 
fost cald, m-am distrat și mi-
am făcut și prieteni noi. Am 
aflat lucruri noi 
și interesante despre  
organizații de care nu știam. 
Aș mai reprezenta cu bucurie 
SNAC ul!  

Andreea Năstase,  
clasa a X-a E 

          

 Până la acest târg de 
voluntariat, am avut ocazia să 
mă implic în mai multe iniția-
tive SNAC, dar rolul meu s-a 
schimbat aici. Trebuia să pro-
movez și să atrag cât mai 
mulți voluntari. Trebuia să 
împărtășesc experiențele mele 
cu celelalte persoane aflate la 
târg. Când a trebuit să inte-
racţionez cu vizitatorii târgu-
lui, a fost exagerat de greu să 
rezum totul în câteva propozi-
ții. Simteam că o să explodez 
pentru că erau prea multe de 
spus. Tot ce am trăit ca volun-
tar SNAC a fost o adevarătă 
furtună de sentimente și aș 
putea scrie o carte cu tot ce 
am învățat. Până la urmă, am 
reușit să prezentăm totul des-
tul de coerent și mă bucur că 
foarte multe persoane știu 
acum ce este SNAC și care 
este rolul strategiei. Am avut 
parte și de lucru în echipă, 
ceea ce a fost minunat. Sper 

să mai am ocazia să fiu alături 
de acești oameni care au avut 
zâmbetul pe buze în ciuda 
disconfortului creat de tempe-
ratura ridicată. O zi în care m-
am simțit cu adevărăt mândră 
că sunt voluntar! 

Sabrina Stătescu,  
clasa a XI-a E 

 
       M-am simțit bine la Vol-
fest și mi-ar plăcea să mai 
particip la astfel de activități. 
Am amenajat un stand frumos 
împreună cu restul voluntari-
lor. Partea mea preferată a 
fost atunci când am început să 
ne plimbăm prin parc cu pli-
ante sau cufărul cu citate. Am 
împărțit aceste lucruri trecăto-
rilor și îmi plăcea tare mult 
când îmi zâmbeau. De foarte 
mult timp nu am mai avut o 
dimineață în care să îmi dau 
seama că nu îmi pare rău că  
m-am trezit devreme. 

Andreea Păunescu,  
clasa a XI-a E  

    “Voluntarii nu sunt plătiți nu pentru că nu au 

nicio valoare, ci pentru că sunt de neprețuit.”  
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Ce înseamnă să fii vo-
luntar SNAC? 

    - Acțiunea Comunitară 
unește licee cu școli speciale, 
azile și instituții de plasament 
într-un program clar, coerent 
și coordonat săptămânal, care 
cuprinde activități educaționa-
le și creează un parteneriat de 
învățare între toți participan-
ții. 
  - Acțiunea Comunitară este 
o activitate voluntară, atestată 
în curriculum-ul liceelor, care 
îi va ajuta pe elevii de astăzi 
să devină cetățenii informați, 
ingenioși și dedicați de mâine. 
   - Acțiunea Comunitară îi 
implică pe elevi. Aceștia vor 
face vizite la o școală specia-
lă, un azil de bătrâni sau la 
altă instituție locală de acest 
fel pentru a se întâlni cu copii 
și adulți și pentru a-i implica 
într-un program de activități 
care va facilita procesul de 
dezvoltare educațională și 
integrarea socială între volun-
tari și copii și adulți. 
   - Acțiunea Comunitară este 
de obicei oferită sub formă de 
curs sau activitate extrașcola-
ră elevilor care doresc să de-
vină voluntari.  
 - Acțiunea Comunitară este 
organizată de un profesor  
(într-un liceu), care are rolul 
de coordonator al Acțiunii 
Comunitare în liceul respectiv 
și care este responsabil cu 
recrutarea voluntarilor și cu 
organizarea acestui program.  
  - Calitățile necesare coordo-
natorilor sunt: entuziasm, 
spirit de inițiativă și energie. 

Fiecare coordonator din liceu 
va avea un partener de pro-
gram în instituția parteneră 
(școala specială). 
 - În acest fel, se va stabili o 
„punte de comunicare” atât în 
interiorul școlii, cât și între 
școlile respective. 
 

Obiectivele Acțiunii Co-
munitare 

· Să îi unească pe elevii vo-
luntari din licee și pe tinerii 
din școlile speciale și centre 
de plasament partenere, atât în 
timpul cât și în afara orelor de 

școală, în cadrul unui program 
local de activități educaționale 

· Să le ofere tinerilor cu nevoi 
speciale șansa de a fi stimulați 
mental, de a fi susținuți fizic, 
de a fi integrați social și de    
a-și dezvolta mai mult abilită-
țile prin intermediul unor acti-
vități creative, imaginative și 
terapeutice (de ex. artă, teatru, 
sport, informatică, muzică, 
meșteșuguri) 

· Să îi încurajeze pe voluntari 
să dobândească sau să-și dez-
volte calitățile de inițiativă, 
angajament și ingeniozitate 
prin participarea la acest pro-
gram 

· Să îi pregătească pe volun-
tari, prin intermediul unor 
cursuri speciale, pe baza unui 
program de vizite regulate, 
desfășurate pe parcursul fiecă-
rui an. 

Scopurile  Acţiunii Co-
munitare 

· Să îi încurajeze pe voluntari 
să se dedice muncii alături de 
copiii cu nevoi speciale (în 
special, dar nu în mod exclu-
siv), să sprijine și să promo-

“Nu poţi lăsa urme în nisip atâta timp cât stai 

jos.” (Nelson Rockefeller) 

“Munca în folosul altora este ceea ce plăteşti pentru locul tău pe 

pământ.” (Mohammed Ali) 
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veze procesul de incluziune 
educațională 

· Să îmbunătățească șansele 
de viață și experiențele tuturor 
tinerilor din școli, în special 
ale celor cu nevoi speciale 

· Să ajute la depășirea bariere-
lor legate de procesul de 
învățare, să dea un sentiment 
de reușită tuturor tinerilor 

· Să crească nivelul de inte-
grare printr-un program de 
activități create să promoveze 
învățarea activă și coeziunea 

socială 

Participarea la progra-
mele Acțiunii Comuni-
tare va aduce următoa-
rele beneficii voluntari-

lor:  
  

· Le va dezvolta cunoștințele 
și abilitățile cu privire la as-
pecte importante ale educați-
ei, într-un mod plăcut și inte-
resant  

· Le va dezvolta înțelegerea 
nevoilor individuale și a difi-
cultăților pe care le înfruntă 
ceilalți din comunitate  

 · Le va stimula inte-
ligența, creativitatea și ingeni-
ozitatea pentru a răspunde 
nevoilor comunității și a 
membrilor acesteia  

· Le va oferi sentimentul sa-
tisfacției ca rezultat al impli-
cării într-o misiune folositoare 
și plină de provocări  

· Le va îmbunătăți înțelegerea 
problemelor sociale semnifi-
cative  

· Îi va ajuta să depășească 
prejudecățile sociale și să 
elimine ignoranța  

· Le va îmbunătăți răbdarea, 
angajamentul și implicarea  

· Îi va ajuta să devină mai 
responsabili și îi va învăța să 
ofere sprijin celor care au 
nevoie.  

Târgul Tinerilor Voluntari VolFest Târgovişte 

Motto: „Fii voluntar în comunitatea ta!” 

„Dacă fiecare ins ar activa fără gândul recompensei, 

pământul ar fi un rai.”— Mircea Eliade 

„Înțelepciunea vieții e simplă: Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât 

înainte.”— Nicolae Iorga 
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