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UNE PASSION VOLONTAIRE
RÉSUMÉ: Le travail présente comment l’élève a réussi à s’intégrer dans
une communauté particulière, celle des bénévoles. Le volontariat est l’ac‑
tivité d’intérêt public exercée de sa propre initiative par toute personne
physique, au profit d’autrui, sans recevoir de récompense matérielle. Un
aspect très important est que le travail bénévole est considéré comme
une expérience professionnelle et/ou spécialisée, selon le type d’activité
entreprise, si elle est réalisée dans le domaine des études accomplies.
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Totul a început în anul 2018, la vârsta de 14 ani, încă eram elevă de
gimnaziu în clasa a VII-a mai exact. Începeam să înţeleg anumite lucruri
care îmi erau străine în trecut și să îmi dau seama ce mi-aș dori să fac mai
departe și totodată să îmi descopăr anumite pasiuni și dorinţe voluntariatul
a fost ceva la care mă gândisem de mult timp, dar nu eram complet con‑
vinsă că era pentru mine. Aș face faţă? Aș învăţa ceva?
Unul dintre verișorii mei era voluntar pe atunci la Crucea Roșie –
Subfiliala Comănești și Europe Direct Valea Trotușului Comănești. Desigur,
de foarte multe ori îmi povestea despre toate activităţile și proiectele la care
făcea parte, eram fascinată. Doar gândul că sunt înconjurată de oameni
buni la suflet și că pot să-mi ofer ajutorul mă satisfăcea. La un moment
dat, pe pagina orașului se făcuse un anunţ în care s-a dat de știre că se vor
face înscrieri la cele două ONG-uri pe care le-am numit mai sus. Eram
atât de entuziasmată, și acum simt nerăbdarea de a mă înscrie doar cât îmi
reamintesc acel moment.
Venise și ziua cea mare, ziua înscrierilor, după ore împreună cu încă
câteva colege am pornit spre sediul celor două ONG-uri. Ajunse acolo, am
completat formularul cu mult entuziasm, ne-am dus în sala de ședinţe (pe
atunci nu știam acest lucru) și așteptam să ne adunăm cât mai mulţi din
spusele celor de acolo. Ne adunasem deja într-un număr relativ mare și
1

Elevă în clasa a X-a, la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești, coordonată de prof. dr.
Munteanu Silvia.

COLUMNA , nr. 10, 2021

188 | Ștefania Cristina COSMA

atunci pe ușă a intrat coordonatorul nostru, mai pe scurt directorul celor
două ONG-uri, Crucea Roșie și Europe Direct. Acesta s-a prezentat, ne-a
urat bun venit! și ne-a explicat pe larg ce înseamnă a fi voluntar. De aici
începe cea mai frumoasă experienţă de care am avut, am parte și în prezent.
Au trecut deja 4 ani de când fac parte din această familie mare, parcă nu-mi
vine a crede. În acești 4 ani m-am descoperit și am învăţat foarte multe
lucruri despre oameni. Mi-am dezvoltat comunicarea cu cei din jur și toto‑
dată să-mi dezvolt capacitatea de a lucra în echipă și de a fi un coordonator
foarte bun, ducându-mi sarcinile până la capăt cu succes.
După înscrieri nu a durat mult că deja m-am împrietenit cu jumătate
din cei prezenţi, acum având deja o prietenie strânsă de 4 ani și multe
momente frumoase împreună. E un lucru fascinant să-ţi găsești cei mai
buni prieteni într-o asemenea circumstanţă. Aici, între ei, îmi găsesc toată
liniștea de care am nevoie, totodată și doza de energie și fericire. La orice
oră din zi și din noapte aș încuraja voluntariatul. Dar am ajuns la concluzia
că trebuie să fii menit pentru a face asta, să te satisfaci prin ajutorul oferit
altora, să ai devotament în ceea ce faci, să fii serios și să-i respecţi pe toţi
din jurul tău. Unii, din păcate, se abat de la acest drum fascinant, pentru că
nu mereu totul este roz, mai sunt și zile gri. Zile în care poate ești extenuat
de la atâta treabă, umbli prin ploaie, soare, noroi dar știi că la sfârșitul zilei
câţiva oameni au zâmbit datorită ţie. Sunt momente în care vei alege dintre
a ieși cu gașca și a merge la voluntariat sau de a dormi, lenevi etc.
Sunt mândră că pot fi numită reprezentat al voluntarilor români indi‑
ferent din ce ONG sau asociaţie aș face parte și o voi continua a face cu
mult entuziasm foarte mulţi ani, aducându-mi cu drag aminte la bătrâneţe
de aceste lucruri.
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