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Din sutele de copii luați 
sub aripa ocrotitoare a vo-
luntarilor Paraclisului Ca-
tedralei Naționale, zeci de 
copii sunt din Ilfov. Volun-
tarii coordonați de Dănuț 
Prună le oferă îmbrăcămin-
te, încălțăminte, produse 
de igienă și curățenie, re-
chizite și materiale didacti-
ce menite să-i ajute  să-și 
continue studiile, dân-
du-le, astfel, o șansă rea-
lă la o viață mai ușoară și 
mai frumoasă. „Campania 
«Ajutor pentru elevi» es-
te un proiect menit să fa-
ciliteze accesul tinerilor la 
educație, prin oferirea ce-
lor necesare desfășurării 
optime a activităților 
școlare, respectiv: ghioz-
dane, rechizite, îmbrăcă-
minte, încălțăminte etc., 
cu mențiunea că, în unele 
situații, au fost oferite chiar 
tablete și laptopuri. Benefi-
ciarii campaniei sunt copii 
care provin din familii afla-
te în situație de dificultate 
economică, confirmată de 
rezultatele unei anchete 
sociale. Importanța aces-
tui program este primordi-
ală, în contextul determi-
nat de statutul fruntaș, din 
păcate, al României, la ca-
pitolul abandonului școlar, 
generat de starea accen-
tuată de sărăcie, cu o sta-
tistică ce relevă nivelul ri-
dicat de îngrijorare la nivel 
european. Anul trecut, am 
reușit să sprijinim mai mul-
te parohii din mediul rural, 

prin donarea a 40 de lapto-
puri destinate activităților 
educativ-instructive din 
aceste comunități. De 
ase menea, elevii luați în 
evidența centrelor socia-
le ale parohiilor au primit 
din partea noastră ghioz-
dane, rechizite, îmbrăcă-
minte, încălțăminte și alte 
produse specifice, necesa-
re în procesul de învățare 
și au participat la vizite de 
informare educațională și 
la ateliere practic-aplica-
tive având ocazia să dis-
cute cu specialiști din di-
verse instituții: Jandar-
meria Română, Tribuna-
lul București, Platforme 
de Servicii Auto, Muze-
ul Aviației, Muzeul Antipa. 
Peste o sută de copii au 
beneficiat de această cam-
panie, anul trecut”, ne-a 
spus Dănuț Prună.

Elevii sunt ajutați 
să descopere 
tainele unor 
meserii

Prin acest program, 
voluntarii Paraclisul Cate-
dralei Naționale susțin ne-
mijlocit educația copii-
lor cărora familia și socie-
tatea nu le pot acorda su-
portul financiar de care au 
atâta nevoie. Principalul lor 
obiectiv este să ajute ele-
vii să-și continuie și să-și fi-
nalizeze studiile. Totodată, 
voluntarii le asigură elevilor 
îndrumare spre meseriile 

pe care și le doresc. De alt-
fel, coordonatorul volunta-
rilor ne-a și prezentat câte-
va dintre acțiunile demara-
te în acest sens. ”La jumă-
tatea lunii iulie a anului tre-
cut, am desfășurat o acti-
vitate educațional-artistică 
la care au participat 20 
de copii din localitățile 
Grădiștea, județul Ilfov și 
Bâra, județul Prahova. Ală-
turi de voluntari au fost ac-
torii Andrei Iordache, Isa-

bella Drăghici și artistul 
plastic Delia Lungan. Copi-
ii au luat parte la un ateli-
er interactiv care a cuprins 
pictură, jocuri, cântece și 
dansuri. Câteva zile mai 
târziu, am oferit 10 lapto-
puri pentru copiii care frec-
ventează Centrul Social 
„Sfântul Gheorghe” al Pa-
rohiei Moara Săracă, din 
comuna Moara Vlăsiei. De 
asemenea, în august, am 
invitat un hairstylist să le 

prezinte copiilor din co-
muna Grădiștea, înscriși 
în campanie, câteva din-
tre secretele acestei me-
serii. Copiii care și-au do-
rit au fost tunși, iar fetelor 
cu părul lung li s-au făcut 
diverse coafuri, bucle sau 
împletituri. Sunt mulți co-
pii înscriși în program, ca-
re își doresc să se dezvol-
te pe această arie de ac-
tivitate, astfel că acțiunea 
a prezentat mare interes 

pentru ei. În septembrie, 
25 de copii din Moara Vlă-
siei au luat parte la mai 
multe activități de mento-
rat ocupațional și recrea-
tive. Un medic le-a vorbit 
despre această profesie și 
le-a subliniat importanța 
învățării. La eveniment 
a participat și psihologul 
Raluca Simion, care le-a 
prezentat elevilor tehnici 
de recunoaștere și gestio-
nare a „bullying-ului”. Ar-
tistul plastic Delia Lungan 
a invitat copiii la o lecție 
de pictură. Micuții au rea-
lizat un tablou, sub coor-
donarea atentă a artistei”, 
ne-a mai spus Dănuț Pru-
nă.Toate aceste activități, 
desfășurate de volunta-
rii Paraclisului Catedralei 
Naționale, se derulează 
sub îndrumarea părintelui 
arhim. Ciprian Grădinaru.

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Prin intermediul campaniei ”Ajutor pentru elevi”,

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale 
susţin educaţia a zeci de copii din Ilfov

De ani buni, voluntarii Paraclisului Catedralei 
Naționale sunt îngerii păzitori a zeci de copii din 
Ilfov. An de an, ei se îngrijesc ca acești elevii de 
la sate să meargă la școală cu tot ceea ce le este 
necesar studiului.

Ionela ChIrCu


