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Luni 04 
33°C | 23°C
Soare, nori

Marți 05 
35°C | 21°C
Soare, nori

Miercuri 06 
34°C | 20°C
Soare, ploaie

Joi 07 
26°C | 20°C
Soare, ploaie

Vineri 08 
29°C | 17°C
Soare, nori

Sâmbătă 09 
28°C | 20°C
Soare, ploaie

Duminică 10 
29°C | 18°C
Soare, ploaie

04 - 10 iulie 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Aflați în mijlocul copiilor Pa-
rohiei Grădiștea, voluntarii Pa-
raclisului Catedralei Naționale 
au oferit zece laptopuri Cen-
trului Social al parohiei. Aces-
tea vor fi utilizate de copiii ca-
re frecventează centrul  și care 
au mare nevoie de ele. De altfel, 
în cadrul acestei campanii, Pa-
rohia Grădiștea a identificat ze-
ce tineri, cu obiectivul declarat 
de a le a facilita acestora acce-
sul la educație, prin oferirea ce-
lor necesare desfășurării optime 
a activităților școlare. Elevii vor 
beneficia de consiliere psihologi-
că și psihoterapie, precum și de 
ghiozdane, rechizite, îmbrăcă-
minte, încălțăminte și alte pro-
duse specifice, necesare în pro-
cesul de învățare. „Este vorba 
de un grup de zece copii de pe 
raza comunei Grădiștea. Dintre 

acești copii, șase provin din fa-
milii monoparentale (unii nu au 
mamă, alții trăiesc fie cu mama 
adoptivă, fie îngrijiți de tată sau 
de frații mai mari). Sunt copii cu 
probleme în familie, sfioși, ca-
re au pășit cu emoție în centrul 
nostru socio-cultural și care s-au 
bucurat alături de noi de acest 
prim contact. Avem așteptări 
mari de la acest program și spe-
răm să putem duce mai depar-
te tot ceea ce ne-am propus. 
Este important că, de azi înain-
te, avem și o bază materială la 
dispoziție. Dacă până acum, la 
nivel de parohie, reușeam să-i 
impulsionăm spiritual și să încer-
căm să fim alături de ei, acum 
și datorită implicării voluntari-
lor de la Paraclisul Catedralei 
Naționale ne bucurăm să avem 
sprijinul material necesar și toto-

dată, sperăm să reușim să le în-
drumăm pașii pentru a-și împlini 
visele despre care ne-au poves-
tit astăzi”, a spus părintele  Ale-
xandru Popescu, parohul Parohi-
ei Grădiștea. 

 „Încercăm să le 
aducem copiilor 

normalitatea de care 
au nevoie” 

 Alături de voluntarii Para-
clisului Catedralei Naționale, la 
campania de la Grădiștea a par-
ticipat și psihoterapeutul Ralu-
ca Simion, care a vorbit despre 
importanța acestei acțiuni. „Ac-
tivitatea de astăzi este doar în-

ceputul unui șir lung de eve-
nimente și activități menite  
să-i ajute pe copii să își găseas-
că liniștea interioară. Să găseas-
că un echilibru între sarcinile pe 
care le au de făcut la școală și 
ceea ce au de făcut acasă și să 
le oferim sprijinul necesar, atât 
emoțional, cât și material, pen-
tru a se apropia cât mai mult de 
idealul lor de viață”, a spus psi-
hoterapeutul. Prezentă la eveni-
ment, dr. Manuela Răvaș, me-
dic rezident de chirurgie gene-
rală, a interacționat cu copi-
ii, împărtășindu-le frânturi din 
experiența de viață persona-
lă. „Din păcate, nu am avut tot 
ceea ce este necesar unui copil 
să crească. Spre exemplu, chiar 
dacă nu am avut mereu curent 
electric și eram nevoită să ci-
tesc sau să învăț la lumina unei 
lumânări,  sau dacă diminețile 
îmi erau ocupate și de nevoia 
de a ieși cu animalele la păscut, 
asta nu m-a oprit să ajung un-
de mi-am dorit. În ciuda proble-
melor, am reușit să învăț și să 
fiu prima în clasă, spunându-mi 
mereu că voi reuși să ajung cea 
ce îmi doresc”, a spus dr. Răvaș. 

Voluntarii Paraclisului Catedralei 
Naționale nu vin însă, numai în 
sprijinul copiilor de la Grădiștea. 
În cadrul campaniei sunt înscriși 
30 de elevi din județele Ilfov 
și Prahova, programul de ru- 
lându-se pe parcursul unui an 
calendaristic. „Împreună reușim 
să le aducem această bucurie, 
să le aducem această normali-
tate de care copiii au atâta ne-
voie. Ne vom întâlni la apro-
ximativ două-trei săptămâni, 
vom merge împreună în excur-
sii, vom vizita diferite instituții. 
Încercăm să-i familiarizăm cu 
un mediu normal, un mediu pri-
elnic, în care au nevoie să cu-
noască oameni care au reușit în 
viață, au nevoie de exemple ca-
re să le arate că se poate. Așa 
cum i-am cunoscut astăzi pe 
copii, pot spune că au potențial 
și sunt sigur că programul își va 
îndeplini obiectivele propuse”, a 
menționat Dan Prună, coordo-
natorul voluntarilor Catedralei 
Naționale. La finalul activității, 
copiii au primit daruri din par-
tea voluntarilor de la Paraclisul 
Catedralei Naționale. 

Copiii de la Centrul Social al Parohiei 
Grădiștea pot lucra pe laptopuri noi

PRIN GENEROZITATEA VOLUNTARILOR PARACLISULUI CATEDRALEI NAȚIONALE, 

Campania „Ajutor pentru elevi”, inițiată și demarată 
de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale, oferă 
copiilor aflați la risc de abandon școlar și, în general, 
celor proveniți din familii încercate de greutăți, 
posibilitatea de a-și continua studiile. Pe 26 iunie, 
programul s-a desfășurat în comuna Grădiștea și a adus 
bucurie în sufletele a numeroși copii. 


