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fonduri nerambursabile de la bugetul local pe anul 2011, conform Legii 
350/2005.



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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“MICII JURNALISTI” ÎN VĂZUL LUMII

Aplicând metodele învățate pe parcusul 
proiectului  “Micul jurnalist” mai mulți voluntari  
și-au pus la încercare calitățile în speranța de a 
apărea în revista anuală “Portret de 
voluntar”ediția a 4-a 2010 promovată de 
ProVobis. A fost un success total. Astfel Cătălina 
Georgiana Soare și Giorgiana Violeta Vlăsceanu 
au fost în “front-line” reprezentând munca 
noastră de-a lungul anului, devenind niște 
modele demne de urmat. 

Văzând că localitatea noastră concurează 
cu marile orașe m-am simțit mândru fiind 
mulțumit de prestația celor două prietene si nu 
am pierdut ocazia și m-am anturat la o mica 
discuție despre acest eveniment cu ele, realizând 
acest mic interviu.

George B : Acum ca toata lumea va stie 
numele as dori sa-mi spuneti cateva despre voi.

Giorgiana V : Este destul de greu sa spui 
de mai multe ori cate ceva despre tine.Eu-ul meu 
e plin entuziasm, dinamism, realism si 
daruire.Sunt o persoana sociabila, o persoana ce 
si-a dobandit multe aptitudini prin 
voluntariat.otul este important, doar trebuie sa ai 
un minut si o echipa plina de voiosie si caldura !

Catalina S : Vesela si mereu in cautare de 
ceva nou.Destoinica, jonglez cu usurinta cu multe 
din problemele cotidiene angajandu-ma de cele 
mai multe ori sa iau sarcini anevoioase in 
primire.Ma implic si stiu ca pot ajuta, imi face o 
deosebita placer sa interactionez cu oameni 
apartinand altor culturi.

George B : Cum ati inceput toata treaba 
numita “voluntariat”, si care au fost primele 
voastre proiecte de mare amploare ?

Giorgiana V : Mi-am inceput activitatea de 
voluntar in 2009 motivata de faptul ca ador 
munca in echipa in special imi place sa lucrez cu 
cei mici. Pai proiecte mari la care am participat au 
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voluntariat.otul este important, doar trebuie sa 
ai un minut si o echipa plina de voiosie si caldura 
!

Catalina S : Vesela si mereu in cautare de 
ceva nou.Destoinica, jonglez cu usurinta cu 
multe din problemele cotidiene angajandu-ma 
de cele mai multe ori sa iau sarcini anevoioase in 
primire.Ma implic si stiu ca pot ajuta, imi face o 
deosebita placer sa interactionez cu oameni 
apartinand altor culturi.

George B : Cum ati inceput toata treaba 
numita “voluntariat”, si care au fost primele 
voastre proiecte de mare amploare ?

Giorgiana V : Mi-am inceput activitatea 
de voluntar in 2009 motivata de faptul ca ador 
munca in echipa in special imi place sa lucrez cu 
cei mici. Pai proiecte mari la care am participat 
au fost “Teatrul de Papusi”si “Calatorind pe firul 
apei” si normal “Micul Jurnalist”

Catalina S : Am inceput de la inceputul 
anului 2010 si am cam 6 luni de activitate in 
domeniu.Aceste 6 luni le-am umplut cu 
activitatile din “Cultural Heritage”, “Beyond 
humor into discrimination”si “Micul Jurnalist”.

Boboc G:  Cum va simtiti ca sunteti luate 
in vizor de ProVobis, Centrul National de 
Voluntariat ?

Giorgiana V : Aparitia mea in aceasta 
revista imi aduce doar multumire deoarece imi 
reflecta munca mea de-a lungul anului.Sunt 
bucuroasa ca totodata am reusit sa imbunatatesc 
imaginea Ramnicului, de care toti ziceau ca e 
“mort”.

Catalina S : Increderea care mi-a fost 
acordata pentru a reprezenta asociatia dupa 

2



doar cateva luni de activitate ca voluntar, 
la cea de-a 4-a editie ProVobis, Portret de 
Voluntar, a antrenat in mine inca odata acea 
dorinta asidua de a fi mereu implicata in ceva 
nou, a descatusat rigiditatea cu care eram 
obisnuita sa iau anuminte decizii.Iar la acest 
aspect au contribuit si povestile exceptionale ale 
celoarlalti voluntari nominalizati.

George B : In incheiere as dori sa avut 
cateva urari pentru voluntarii nostri.

Giorgiana V : La mai multe activitati, dar 
aveti grija cum le tratati. Fiti responsabili in 
continuare, si implicate-va cat mai mult !  

Catalina S :   Sa se implice la fel de mult 
ca si pana acum, si a-si mobilizeze gandirea cu 
privire la noile provocari care ii asteapta.

Ele sunt mandria noastra si suntem 
mandri ca “le-am crecut cum trebuie”.

Consemneaza,

      George-Mihai Boboc 

“Un cuvânt este un arbore. Că s-a 
născut pe pământul tău ori că a căzut ca o 
sămânţă din lumea altora, un cuvânt este, până 
la urmă, o făptură specifică.”

Constantin Noica
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Festivalul Dramaturgiei Buzoiene este 
un brand al Asociației “Speranța Râmniceană”, 
cu frecvență anuală și se adresează tinerilor din 
liceele județului.

În primele trei ediții s-au evidențiat 
liceele M. Eminescu, Al. Vlahuță, Al. 
Marghiloman, dar și Parohia Limpeziș. Au rulat 
pe scena Casei de Cultură piese de teatru de 
Vișniec, Caragiale dar și capodopere ale altor 
dramaturgi cunoscuți. De la an la an, festivalul 
crește în calitate, crescând totodată și potențialul 
micilor actori care au o evoluție din ce în ce mai 
bună, fapt ce ne motivează să susținem acest 
festival an de an. Putem divulga faptul că încă 
din luna Februarie echipa de membri și voluntari 
ai ATCE - SR au început deja pregătirile pentru 
ediția a patra.

          Volodea Mateevici

“Festivalul Dramaturgiei
- editia a 3-a 2010 -
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Micul Jurnalist
- 2010 -

Între 5 mai şi 5 decembrie 2010 s-a 
desfăşurat proiectul local ” Micul jurnalist” . În 
ultimul timp întâlnim tot mai des ştiri 
senzaţionale, cele mai multe dintre ele 
respectând regula celor 3 ” s ” ( sânge, sex, 
scandal). Dar “senzaţional” nu înseamnă 
mereu “adevăr”, cele mai multe din actualele 
editoriale trecând peste sursă şi expunându-
şi propria opinie, fapt care conduce către 
dezinformare. Consider ca pentru a întocmi o 
ştire bună este indispensabilă intuiţia, 
folosind termeni din mass-media e necesar 
flerul jurnalistic, să fii capabil să alegi şi să 
reflectezi asupra impactului pe care îl va 
avea viitoare ştire. De asemnea nu trebuie 
omise următoarele aspecte: concizie, 
veriticitate, actualitate, originalitate, 
proximitate spatială/temporală, natura 
actorilor implicaţi. În cel din urmă aspect 
enunţat subliniez antiteza creată  între o 
personalitate şi omul obişnuit. Pe parcursul 
acestor luni, cei 26 de tineri s-au familiarizat 
cu tainele jurnalismului prin aplicare de 
metode şi tehnici non-formale. Micii jurnalişti 
au învătat pe rând, în cadrul activităţilor 
planificate şi implementate, secretele 
meseriei de jurnalist, realizând materiale de 
calitate, dezvoltându-şi competenţele şi 
legând prietenii bazate pe respect şi 
corectitudine, contribuind astfel la coeziunea 
socială, concept dezvoltat în cadrul Uniunii 
Europene. Prin implicarea în activităţi şi prin 
elaborarea de materiale în mass-media 
locală au adus plusvaloare comunităţii locale 
conştientizând rolul tinerii generaţii în viaţa 
economico-socială, cetăţenia activă şi cea 
europeană.
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D`ale voluntarilor...
Femeia către bărbat:
- Dacă știam că ești așa sărac nu mă mai măritam cu tine.
Bărbatul: 
- Ai fost avertizată . Ți-am spus de atâtea ori că tu ești tot ce am pe lume...

Un tip incercând să agațe o blondă: 
- Domnișoară, nu cumva ne-am văzut ieri la grădina zoologică? 
- Parcă da, în ce cușcă erați?

Era o zi frumoasă, ca de vară. Un tip stătea liniștit, uitându-se la televizor. 
Deodată ciocănește cineva la ușă. Tipul deschide și vede o moarte mică, cu robă, cu coasă și fața întunecată. 
Tipul zice isteric, cu lacrimi in ochi: 
- Vai, e prea devreme! Sunt prea tânăr! Am familie, am serviciu!
...la care moartea: 
- Stai liniștit... am venit după hamster.
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Un om a venit de la muncă târziu, obosit și nervos, găsindu-și baiatul de 5 ani așteptând la ușă. 
- Tati, pot să te întreb ceva? 
- Da sigur, despre ce e vorba? 
- Tati, câți bani câștigi pe oră? 
- Asta nu e treaba ta. De ce mă întrebi astfel de lucruri, spuse omul nervos. 
- Doar vreau să știu. Te rog spune-mi, cât câștigi pe oră? 
- Dacă trebuie să știi, câștig 50$ pe oră. 
- Ah, a răspuns micuțul, cu capul plecat. 
- Tati, îmi împrumuți te rog 25$? 
Tatăl s-a infuriat. 
- Dacă singurul motiv pentru care m-ai întrebat asta este ca să îmi ceri niște bani să îți cumperi o jucărie 

prostească sau alte porcării, atunci du-te direct în camera ta la culcare. Gândește-te de ce ești așa egoist. Nu 
lucrez din greu în fiecare zi pentru așa copilării. 

Micuțul a mers în liniște în cameră și a închis ușa. 
Omul s-a enervat și mai tare pe întrebările băiatului. Cum a putut să pună așa întrebări doar pentru a cere bani. 

După o oră, omul s-a calmat și a început să gândească: poate chiar era ceva de care chiar avea nevoie să 
cumpere cu 25$ și chiar nu mi-a cerut bani des. Omul a mers la ușa băiatului și a deschis-o.

- Dormi? 
- Nu tati, sunt treaz. 
- M-am gândit, poate am fost prea dur mai devreme. Uite aici25$ 
Micuțul a sărit, zâmbind. 
- Mulțumesc tati. După aceea a scos un pumn de bani. 
Omul a văzut că baiatul avea deja bani și s-a enervat din nou. Micuțul și-a numărat încet banii și s-a 

uitat către tatăl său. 
-De ce vrei mai mulți bani dacă deja ai? 
-Pentru că nu am avut destul, dar acum am, a replicat băiatul. 
-Tati, am 50$. Pot să cumpar o oră cu tine???? Te rog să vii mai repede acasă mâine. Vreau să mănânc cu 

tine. 
Tatăl a fost distrus. Și-a luat băiatul în brațe și l-a implorat să îl ierte. 
Este doar o reamintire pentru toți ce lucreaza din greu. Nu ar trebui să lăsăm timpul să treacă printre 

degete fără să petrecem timp cu cei care chiar contează pentru noi, aceia apropiați de inimile noastre. Să ne 
amintim să împărțim cei 50$ din timpul nostru cu cineva pe care iubim.

Impresionant
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