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Mărturisirile elevilor care au cunoscut sărăcia "în teren":  

"Nu cunoşteam această lume, dar cred că există soluţii!" 
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Final de proiect la Liceul Teoretic "Aurel Lazăr". După ce au strâns produse 

alimentare şi rechizite pentru copiii cu probleme, au curăţat cartofi şi au pregătit şi servit 

masa pentru săraci, elevii şi profesorii coordonatori au povestit ce au însemnat pentru ei 

aceste experienţe, ce au simţit şi ce au învăţat din ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În jur de 100 de elevi, alături de coordonatorii proiectului "Noi, copiii soarelui", Carmen 

Chira şi Floare Gavra, au participat ieri, în sala festivă a Liceului Teoretic "Aurel Lazăr", la 

ultima activitate din cadrul acestuia. Printre invitaţi s-a aflat şefa ASCO, Arina Moş, şi 

directorul Liceului, Gheorghe Tirla. La început, organizatorii au făcut o scurtă prezentare a 

activităţilor derulate. "Sunt profund impresionată de ce am reuşit să facem într-o perioadă atât 

de scurtă de timp. Este prima dată când derulăm un astfel de proiect, fără niciun ban şi când 

cunoaştem, cu adevărat, realitatea din teren. Am fost împreună seara, la ora 18.00, să servim 

oamenii străzii şi am fost la mănăstire să curăţăm cartofi pentru prânzul nevoiaşilor. Aceste 

experienţe ne-au îmbogăţit sufleteşte. A fost doar un început, dar pentru că prin intermediul 



presei au ajuns şi la alţi orădeni poate i-am sensibilizat şi vor alege să se implice şi ei mai 

mult în ajutorarea săracilor", a spus Carmen Chira.   

"Trebuie sprijiniţi acum, cât problemele lor sunt mici!" 

Cealaltă coordonatoare a proiectului, Floare Gavra, i-a provocat pe elevii care au 

participat în proiect să povestească experienţele lor. "Nu credeam că există copii într-o 

asemenea stare, chiar aici, aproape de noi. Nu cunoşteam lumea acestor oameni, dar cred că 

există soluţii. Trebuie sprijiniţi acum, cât problemele lor sunt mici, pentru ca mai apoi să nu 

devină irecuperabili", a spus Vanesa Diacon. 

De o părere asemănătoare a fost şi Giulia Liberţ: "Eu, la început, nu prea voiam să ies 

din zona mea de confort. Apoi mi-am dat seama că oamenii aceia chiar trebuie ajutaţi şi m-

am bucurat că am fost una dintre persoanele care s-au implicat". În urma întâlnirii cu copiii 

romi, aproape toţi elevii s-au îndrăgostit de câte un micuţ. "Am fost surprinsă de cât este de 

uşor să-i ajutăm pe oameni. Trebuie să învăţăm să ieşim mai des din zona de confort şi să 

privim în jur. Ne costă atât de puţin să ajutăm oameni cu probleme", a spus Speranţa 

Hodişan, o altă elevă participantă în proiect.  

Evenimentul a fost ultima acţiune în proiectul "Speranţă pentru viitor - Noi, copiii 

soarelui", derulat de Liceul Teoretic "Aurel Lazăr", în cadrul programului Euroscola. 


