






Profil de voluntar

Ma numesc Boboc George Mihai si ma pot descrie ca fiind o  
fire deschisa, adaptandu-ma usor in fiecare situatie. Sunt glumet 
din fire , imi place deci sa iau viata la misto inainte sa ma ia ea pe 
mine. Sunt din Ramnicu Sarat, iar in ultimul an am facut totul 
pentru dezvoltarea comunitatii locale din care fac parte. Ce mod  
putea fi mai bun  decat voluntariatul, iar asociatiile “Speranta 
Ramniceana” si “Viitorul incepe Azi”si ”Onix” mi-au oferit aceasta 
posibilitate. Datorita nenumaratelor proiecte aprobate si 
implementate in localitate dar si in afara ei, am reusit sa ma 
integrez in marea familie a voluntariatului dezvoltandu-mi astfel 
diferite calitati. Pe urma acestor proiecte am invatat in ce costa un 
proiect (de la scriere pana la finalizare ) , am invatat sa am mai 
multa incredere in mine , am reusit sa-mi perfectionez limba 
engleza.

Cand am auzit de la prieteni de voluntariat, m-am gandit, ca 
orice om, ca e vorba de munca voluntara.Am acceptat sa ma 
“inrolez” cu gandul de a-I ajuta pe altii, ca si asa aveam destule 
“pacate” pana atunci. Prima mea activitate ca voluntar a fost o 
simpla ecologizare la Poiana Pinului. Nu a fost ceva iesit din 
comun, dar pot sa zic ca mi-a placut echipa cu care am lucrat .M-
am atasat  de ei, nestiind ca nenumaratele proiecte au sudat 
prietenia noastra. Proiectele la care aveam sa iau parte, aveau sa-
mi schimbe cu totul viziunea asupra voluntariatului.

Datorita Proiectului European “Cultural Heritage 
International Passport” am inteles ca voluntariatul nu este numai 
“let’s help the poor people” ci mult mai mult.Am inceput sa ma 
dedic voluntariatului deveind pentru mine un fel de “part-time job”. 
Sunt destule satisfactii care ma fac sa nu renunt la voluntariat si 
recomand toturor tinerilor sa ni se alature ca nu au nimic de 
pierdut. Mai bines a ajute comunitatea decat sa-si inece amarul in 
cafenele din oras.
Tineri, orasul nu e mort, el traiesti prin noi !
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Snapshots
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Snapshots

Nu fi spectator! Implica-te!
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Articole

1 decembrie 2010
Această sărbătoare nu a fost omisă de 
voluntarii  râmniceni care s-au mobilizat şi au 
pronit împreună cu coordonatorii şi domnii 
profesori pe străzile oraşului pentru a marca 
evenimentul. Eram puţin speriaţi de ce reacţie 
vor avea trecătorii la gestul nostru, gândindu-ne 
că ne vor evita, dar am rămas plăcut surprinşi 
văzându-i atât de receptivi.  ”La mulţi ani!” a 
răsunat de mii de ori, şi chiar dacă parte greu 
de crezut, de fiecare dată pe acelaşi ton cald şi 
îngăduitor. “La mulţi ani!” s-a auzit şi în incinta 
primariei într-un cadru mai formal, ţinându-se 
prelegeri de oficialităti şi nu numai.
                                                                                     
Cătălina Soare
Moş Crăciun pentu copiii săraci
Colinde ce rasună prin odorul plăcut de cetină 

şi coji de portocală, vin fiert cu scorţişoară 
plus un strop de frenezie şi magia Crăciunului 
ne-a vrăjit. Pentru adulţi poate sărbătorile nu 
mai trezesc aceeaşi emoţie, ci reprezintă încă 
un moment de cumpană şi  tristeţe asupriţit 
de grija zilei de mâine. Orice bănuţ cheltuit 
necorespunzator îi poate lăsa fără de-ale gurii 
a doua zi. Sărbătorile ar trebui să fie un prilej 
de apropiere sufletească şi bucurie pentru 
fiecare, o ocazie în plus de reflectat asupra 
lucrurilor bune şi rele făcute cu 11 luni în urmă 
şi exteriorizarea sentimentelor prin fapte 
afabile faţă de cei care se găsesc în anumite 
situaţii de posibiliate redusă. Deşi pare 
incredibil, printre noi încă mai există 
asemenea  familii care nu-şi pot permite nimic. 
Un alt aspect ce întristează şi mai mult e că 
aceste familii au şi un număr destul de mare 
de copii, unii prea mici pentru a întelege de ce 
Moşul nu vine şi la ei. Dar cu toate acestea, 
nu-şi pierd credinţa, şi luptă cu vremurile ce 
sunt, şi ce  vor veni. În rândul celor mici se 
crează o adevarată nebunie, aşteptându-l  pe 
Moş Crăciun, si repetând ca-n fiecare an, ” 
Acum va veni sigur, am fost cuminte! ” Într-
adevăr, anul acesta Moşul şi-a respectat 
promisiunea şi a ajuns şi la ei. Copiii nevoiaşi 
din împrejurimile Rîmnicului s-au întâlnit cu el 
şi ajutoarele sale, fie în pragul casei, fie pe 
străzile oraşului.
                                                                                   
Cătălina Soare
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Impresii

In cadrul proiectului Micul Jurnalist am invatat multe, mi-am facut noi prieteni, dar 

am si muncit din greu. Mi-au placut toate activitatile sustinute, de la seminare si 
work-shop-uri la iesirea la Balta Alba si, totodata, mi s-a parut un lucru important 
faptul ca, o parte din tineri au avut ocazia sa colaboreze cu posturile de televiziune si 
de radio si cu ziarul din Ramnicu Sarat. A fost o experienta de neuitat.

Sa fii voluntar poate nu e chiar atat de usor, insa este foarte placut si 

educativ. Intodeauna ai ceva de invatat si poti sa cunosti oameni noi la 
fiecare pas. Micul Jurnalist a insemnat foarte mult pentru mine. A fost o 
sansa de a-mi face noi prieteni si de a invata tehnici jurnalistice 
complexe. Mi-a placut iesirea la Balta Alba, unde am avut ocazia sa pun 
in aplicare tehnicile jurnalistice invatate si unde am interactionat cu 
persoane atat din orasul Ramnicu Sarat, cat si din imprejurimi.

şi coji de portocală, vin fiert cu scorţişoară 
plus un strop de frenezie şi magia Crăciunului 
ne-a vrăjit. Pentru adulţi poate sărbătorile nu 
mai trezesc aceeaşi emoţie, ci reprezintă încă 
un moment de cumpană şi  tristeţe asupriţit 
de grija zilei de mâine. Orice bănuţ cheltuit 
necorespunzator îi poate lăsa fără de-ale gurii 
a doua zi. Sărbătorile ar trebui să fie un prilej 
de apropiere sufletească şi bucurie pentru 
fiecare, o ocazie în plus de reflectat asupra 
lucrurilor bune şi rele făcute cu 11 luni în urmă 
şi exteriorizarea sentimentelor prin fapte 
afabile faţă de cei care se găsesc în anumite 
situaţii de posibiliate redusă. Deşi pare 
incredibil, printre noi încă mai există 
asemenea  familii care nu-şi pot permite nimic. 
Un alt aspect ce întristează şi mai mult e că 
aceste familii au şi un număr destul de mare 
de copii, unii prea mici pentru a întelege de ce 
Moşul nu vine şi la ei. Dar cu toate acestea, 
nu-şi pierd credinţa, şi luptă cu vremurile ce 
sunt, şi ce  vor veni. În rândul celor mici se 
crează o adevarată nebunie, aşteptându-l  pe 
Moş Crăciun, si repetând ca-n fiecare an, ” 
Acum va veni sigur, am fost cuminte! ” Într-
adevăr, anul acesta Moşul şi-a respectat 
promisiunea şi a ajuns şi la ei. Copiii nevoiaşi 
din împrejurimile Rîmnicului s-au întâlnit cu el 
şi ajutoarele sale, fie în pragul casei, fie pe 
străzile oraşului.
                                                                                   
Cătălina Soare

Ce a insemnat pentru mine Micul Jurnalist?  O noua treapta de dezvoltare. Sunt 

voluntar de doi ani si pot spune ca din fiecare proiect la care am participat am 
invatat ceva. Micul Jurnalist a fost un proiect original, in cadrul caruia am invatat 
multe tehnici jurnalistice care imi vor fi de folos pe viitor. Am muncit mult ce-I drept, 
dar am si invatat multe lucruri, pe  care, din pacate, nu toti tinerii au ocazia sa le 
invete,.
Laurentiu Pruna

“Micul Jurnalist” a fost primul proiect la care am participat si pot 

spune ca am invatat multe lucruri noi. Ajutati de domnul profesor 
Razvan Chirac, am invatat multe tehnici jurnalistice, cum ar fi 
scrierea unui articol sau gestionarii informatiilor culese. Ne-am 
distrat pe cinste in cadrul seminariilor si activitatilor sustinute, 
facand poze si luand interviuri.
Untea Georgiana

21








	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

