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Voluntarii au oferit o masă caldă – cina – unui număr de 50 de oameni ai străzii care beneficiează 

de oportunitatea de a-şi petrece noaptea în incinta acestui adăpost de găzduire temporară. Elevii 

au distribuit hrana personal şi cu multă dăruire. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tinerii le-au dăruit beneficiarilor îmbrăcăminte şi încălţăminte de sezon (donate de către 

elevii liceului în cadrul acţiunii de colectare din perioada 21-28 septembrie).  

Câteva dintre aceste persoane dezavantajate le-au dezvăluit tinerilor povestea vieţii lor – 

istorii marcate de singurătate şi mizerie. 

 

 “Câţi dintre voi v-aţi gândit măcar o dată în viaţă ,cum aţi arăta 

dacă nu aţi avea un loc de care să aparţineţi? Ei bine, nu mai este 

nevoie să-ţi imaginezi, poţi pur și simplu să priveşti aceste imagini 

şi-ţi vei da seama ce înseamnă să nu ai pe nimeni. În călătoria 

noastră spre cunoaşterea muncii 

de voluntari, am poposit la Azilul de noapte unde am aflat 

câteva poveşti care  ne-au făcut să ne dăm seama ce şansă ne-a 

fost oferită de Dumnezeu să avem un loc căruia să-i aparţinem. 

Ai observat feţele lor? Îţi vom spune şi o poveste. 

 Soţul meu a murit, iar casa mea a luat foc. Economiile rămase 

le-am sacrificat ca fiul meu să poată merge la facultate, iar eu 

am rămas fără nimic. 

Aceasta a fost doar una din poveştile celor aflaţi acolo. Unii au 

fost crescuţi în casa de copiii şi maltrataţi fizic şi verbal. Unii au 

avut familii, dar certurile au dus la divorţ şi divorţul la o sărăcie 

lucie.  

Aş putea să vorbesc la nesfârşit despre aceşti oameni, însă o să vă 

las pe voi să le descoperiţi poveştile, printr-o simplă vizită pe 

care le-o puteţi face oricând. În final mulţumim celor care au pus 

suflet şi s-au gândit la aceşti oameni ai străzii.” 

 

 

 


