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Voluntariatul – promotor de valori şi schimbare

Miercuri, 22 octomb-
rie 2014, la biblioteca Al. 
Donici din Orhei a avut loc 
un eveniment dedicat vol-
untariatului, cu scopul de 
a crește implicarea socială 
a tinerilor și a prezenta 
organizațiile care se bucură 
în prezent de participarea 
activă a acestora.

Parohia Sf. Vasile de la 
Poiana Mărului a organizat 
săptămâna trecută 
o întâlnire dedicată 
t i n e r i l o r  c a r e 
promovează și se 
implică în activități 
cu scop filantropic. 
Evenimentul  a 
început cu prezen-
tarea proiectelor 
desfășurate în Orhei 
cu ajutorul volun-
tarilor. Prezentatorii 
au evidențiat rezul-
tatele frumoase pe 
care le-au obținut 
prin energia și entu-
ziasmul dezintere-
sat al acestor tineri, 
dând exemple de 
schimbări concrete 
din viața unor ben-
eficiari. Mai mult 
decât atât, au relatat 
cazuri în care unii 
din cei ce au primit 

ajutor au devenit la rândul lor 
voluntari activi.

Cuvântul de deschidere 
a fost rostit de părintele 
consilier Sergiu Aga, care 
încă de acum câțiva ani 
a format, împreună cu 
doamna preoteasă Mariana 
Aga, o echipă de voluntari 
implicați în acțiuni caritabile 
ori recreative. Această echipă 
și-a păstrat continuitatea și 

activează acum în cadrul AO 
Filantropia creștină. Despre 
realizările lor frumoase prin 
varietate și impact a vorbit 
doamna Aurelia Șpac, coor-
donatoarea Centrului de 
Copii și Tineri Voluntari al 
asociației.

O altă experiență a 
implicării active din partea 
voluntarilor a fost împărtășită 
de doamna Mariela Turculeț 

de la Centrul de 
zi pentru copii cu 
handicap “Vino şi 
Vezi”. Participanții 
au fost emoționați 
atât de suferința 
beneficiarilor cu 
diagnostice grave, 
cât și observând 
cât de mult sprijin 
emoțional și mate-
rial pot oferi tinerii 
voluntari prin par-
ticiparea lor într-un 
asemenea proiect. 
Mulți dintre copiii 
de aici au fost 
diagnosticați cu 
sindromul Down 
ori cu epilepsie, 
iar câțiva sunt 
privați și de iubirea 
părintească, astfel 
încât angajații 
organizației și vol-
untarii ajung să 
formeze împreună 
o veritabilă familie.

C e n t r u l  d e 
Sănătate Prietenos Tiner-
ilor a fost reprezentat de 
doamna Svetlana Taras, care 
a vorbit despre proiectele 
în cadrul cărora se implică 
adolescenții. Fiind vorba de 
o asociație care promovează 
sănătatea, cei mai mulți vol-
untari se ocupă de partea 
informativ-educațională. 
Ei reușesc mult mai ușor să 

trezească celor de aceeași 
vârstă atenția și interesul 
pentru adoptarea unui mod 
de viață sănătos și astfel 
promovează cu succes valo-
rile asociației. Un alt aspect 
pozitiv al activităților de la 
Centru este faptul că echipa 
de aici are membri destul de 

mulți și de activi, sporind și 
mai mult impactul pozitiv 
asupra societății.

La acest eveniment 
dedicat voluntariatului au 
fost, bineînțeles, invitați 
și cei trei membri Peace 
Corps care activează în 
Orhei: Molly Cowden, și 
Steven Mantani. Acesta din 
urmă a prezentat succint 
domeniile de activitate și 
misiunea celor de la Corpul 
Păcii. Făcând parte dintr-o 
organizație internațională 
cu o experiență de peste 50 
de ani și peste șapte mii de 
voluntari activi în prezent, 
oaspeții americani și-au 
exprimat bucuria de a lucra 
tocmai în Republica Moldova 
și de a-și împlini aici misiunea 
lor: aceea de a transmite, ca 

specialiști în diferite domenii, 
experiența lor profesională.

Un alt invitat care s-a 
dovedit interesat de aju-
torarea comunității locale 
este pr. Vivian Prakash Furta-
do, parohul Bisericii Catolice 
„Adormirea Maicii Domnu-
lui” din Orhei. Enumerând 

realizările filantropice ale 
parohiei sale pr. Vivian și-a 
exprimat dorința de a coop-
era în viitor cu scopul de a  
ajuta cât mai eficient posibil 
aproapele aflat în suferință.

Masa rotundă s-a încheiat 
cu o scurtă dezbatere pentru 
a identifica oportunităţi de 
parteneriate în proiecte 
de interes comun. De ase-
meni, voluntarii prezenți 
s-au bucurat să vadă încă o 
dată că dedicarea și efortul 
lor determină o schimbare 
vizibilă în societate, cu 
satisfacții atât pentru cel care 
a primit, cât și pentru cel ce 
dăruiește. 

Irina Vaida (Iași)
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Tinerii din Orhei, printre cei din Petrodava

În perioada de 17-19 
octombrie, câțiva voluntari ai 
Asociației Umanitare „Filan-
tropiei Creştină”(AUFC), 
însoțiți de părintele Sergiu 
Aga, parohul Bisericii „Sfântul 
Vasile de la Poiana Mărului” 
din Orhei și părintele James 
S. Thayer din Statele Unite ale 
Americii, au avut minunata 
ocazie de a participa la întâl-
nirea „Tânărul din Petrodava”, 
organizată în orașul Piatra-
Neamț de Asociaţia Tineretul 
Ortodox Român (ATOR). Tema 
abordată a acestei prime ediții 
a fost „Timpul vieții noastre, 
dar al Lui Dumnezeu și început 
al veșniciei”. Cei peste 400 de 
tineri prezenți la eveniment 
au venit din cadrul Mitropoliei 
Moldovei și Bucovinei(MMB), 
dar și din afara ei.

Toate activităţile s-au 
desfăşurat în Sala Polivalentă 
a Municipiului Piatra-Neamţ. 
Ajunşi acolo, noi tinerii din 

Basarabia, ne-am simțit 
minunat alături de oameni 
minunaţi şi entuziasmaţi 
de programul ce îi aştepta. 
Am fost întâmpinaţi cu un 
cuvânt de bun venit, de către 
Părintele Nicodim Petre, coor-
donatorul Departamentului 
Tineret şi misiune al MMB, ce 
a subliniat importanța unor 
asemenea întâlniri ale tin-
erilor, pentru o comuniune 
frumoasă în credință și fapte.

Ziua de sâmbăta 18 
octombrie a fost marcată de 
conferinţa părintelui Ioan 
Valentin Istrati, doctor în 
Teologie Liturgică şi preot 
la Parohia ,,Sfânta Vineri”, 
din Iaşi, care ne-a împărtăşit 
importanţa redescoperi-
rii valorii timpului în viața 
tinerilor, ca dar a lui Dum-
nezeu. Apoi au urmat 3 
sesiuni de activități pentru 
tinerii împărţiţi în grupe 
ce aveau nume de sfinţi. 

Prin desfăşurarea lor s-a 
urmărit scopul cunoaşterii, 
valorificării eficiente a timpu-
lui de către tinerii participanţi, 
precum şi stimu-
larea implicării 
active a tinerilor 
în identificarea 
p r o b l e m e l o r 
raportate la timp.

, ,A fost o 
o p o r t u n i t a t e 
minunată de 
a folosi timpul 
eficient, m-am 
simţit foarte 
bine alături de 
membrii echipei 
mele. Împreuna 
cred că am reuşit 
să abordăm din 
foarte multe ung-
hiuri tema întâl-
nirii noastre şi să 
găsim răspuns 
l a  n u m e r o -
ase întrebări ce 

îi preocupă 
pe tinerii 
de azi. Mă 
bucur că am 
avut ocazia 
să particip la 
un astfel de 
eveniment” 
( N i s t o r 
Daniela – 
voluntară a 
AUFC)

 ,,Chiar 
m - a m 
bucurat să 
mă aflu în 
centrul unui 
astfel de 
eveniment, 
prin care am 
c u n o s c u t 
mai multe 
d e s p r e 
v a l o a r e a 
Ortodoxiei 

și a timpului ce ni-l petre-
cem după credința noastră. 
Schimbul de experienţă cu 
alţi tineri de vârsta mea m-a 

făcut să cred că implicarea 
în astfel de proiecte este 
necesară în dezvoltarea tine-
rei generaţii ; ne ajută să ne 
descoperim, să ne implicăm 
în cunoaşterea de noi resurse 
şi valori, să luptăm pentru 
adevărurile în care credem. 
În rezultat am avut parte doar 
de clipe minunate alături de 
noi prieteni” (Sergiu Colesn-
icov – voluntar a AUFC).

 După o zi de purificare 
spirituală, tinerii au avut 
parte şi de activităţi sport-
ive: fotbal, volei, şah și tenis 
de masă, la care toți tinerii 
au participat cu voie bună şi 
şi-au susţinut colegii şi pri-
etenii.

Spre seară a avut loc un 
marș spre centrul oraşului, 
către Catedrala „Sfântul Ioan 
Domnesc”. În lumina torțelor 
aprinse au fost văzute numer-
oase steaguri și blazoane ale  
parohiilor sau asociaţiilor din 
care au venit tinerii. Tricolo-
rul, simbolul nostru național, 

a fost omniprezent, acoper-
ind parcă întreaga coloană 
de tineri.

Ne-am rcat apoi cu 
telegondola pe platoul 
Cozla, unde s-a desfăşurat 
tradiţionalul foc de tabară 
împletit cu cîntece vioaie şi 
zîmbete luminoase.

 Pe chipul fiecărui tînar 
am putut citi împlinirea 
sufletească şi căldura cu care 
s-au dedicat întru totul pro-
gramului de activitate. Aceste 
clipe de comuniune cu alţii 
s-au dovedit a fi extrem de 
preţioase, lăsându-ne amin-
tiri frumoase, amintiri care 
cândva, le v-om scutura 
de praf şi le v-om depăna 
pe îndelete, aducîndu-ne 
aminte de ,,Timpul tinereții 
noastre…” 

Irina Marga,
voluntară a Asociației 

Umanitare „Filantropia 
Creștină”

Episcopul romano-
catolic de Chișinău și 

Ambasadorul Ungariei au 
vizitat parohia Mitropoliei 

Basarabiei din Orhei
Joi, 16 octombrie 2014, Biserica „Sfân-

tul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”, 
din Orhei, a fost vizitată de către Mon-
seniorul Anton Coșa, Episcopul romano-
catolic de Chișinău și de către Excelența Sa 
Mátyás Szilágyi, Ambasadorul Ungariei la 
Chișinău dimpreună cu numeroși preoți și 
credincioși catolici.

Înalții oaspeți s-au arătat încântați de arhi-
tectura noii biserici construite, ce îmbină 
elemente gotice și bizantine într-un stil 
modern de excepție conceput de renumitul 
arhitect basarabean Eugen Bâzgu. Părintele 
consilier Sergiu Aga, parohul bisericii, a 
oferit vizitatorilor mai multe informații 
despre construcția locașului sfânt și for-

marea comunității parohiale, ce 
a avut și are un rol important în 
propășirea spirituală, culturală și 
socială a Orheiului. Apoi creștinii 
catolici, printre care se numărau 
și numeroși membri ai corului 
de la Catedrala Romano-Catolică 
„Providența Divină” din Chișinău, 
au cântat cu toții rugăciunea „Tatăl 
Nostru”.

Ulterior delegația a vizitat și 
Centrul pentru copii și tineri voluntari, al 
Asociației Umanitare „Filatropia Creștină”, 
ce activează pe lângă parohie. În cadrul 
întrunirii cu echipa asociației, invitații au 
luat cunoștință de colaborarea eficientă cu 

Organizația „Craitas-Elveția”, înfăptuită în 
vederea susținerii materiale, psihologice 
și juridice a tinerilor social-vulnerabili din 
raionul Orhei. În cadrul discuțiilor, PS Anton 
Coșa s-a arătat deschis în identificarea unor 

posibilități mai ample de colaborare între 
Caritas-Moldova și „Filantropia Creștină”.  
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De vreme ce căsătoria este pentru fiecare 
tânăr cel mai important pas făcut în viață, 
membrii parohiei Sf. Vasile de la Poiana 
Mărului din Orhei s-au arătat dornici de a 
cunoaște mai multe despre această temă 
și au organizat, pe 22 octombrie 2014, 
conferința intitulată Există o căsnicie 
perfectă? Invitatul de onoare al eveni-
mentului a fost părintele diacon Stephen 
Holley, specializat în consiliere maritală și 
premaritală și stabilit de curând din Ameri-
ca în România pentru a-i îndruma pe tinerii 
care vor să aibă o familie cât mai frumoasă 
și mai plăcută lui Dumnezeu.

 Prelegerea a făcut 
referire în primul rând la 
perioada de împrietenire 
a tinerilor care doresc 
să se căsătorească. 
Părintele Steven a insi-
stat că „îndrăgostirea” e 
cel mai rău motiv care 
ne poate determina să 
intrăm într‐o căsnicie 
alături de cineva. Deși 
este mereu percepută ca 
fiind un sentiment, iubi-
rea nu se poate încadra 
în acest tipar. Sentimen-
tele sunt schimbătoare, 
iar starea aceea de 
îndrăgostire care aduce 
fluturi în stomac nu are cum să reziste în timp. 
Mai mult decât atât, știm, din experiențele 
multora, că nici nu prea se arată statornică față 
de o singură persoană.

 Un cuplu este potrivit pentru căsnicie în 
primul rând dacă cei doi au un obiectiv comun. 
Atunci când așteptările soților sunt diferite, 
conflictele sunt inevitabile. Dacă însă ei au 
același scop pe care și-l asumă încă dinaintea 
cununiei, este mult mai ușor ca pe parcursul 
vieții lor să renunțe la acele decizii care nu 
se potrivesc viziunii amândurora. Pr. Steven 
Holley a explicat apoi cum dragostea într-o 
prietenie ar trebui să se bazeze nu pe instincte 
ori lucruri trecătoare – precum frumusețea, 
banii, averea – ci, după îndemnul Sf. Apostol 
Pavel (Filipeni 1, 9), pe cunoștință și pricepere, 
pe discernământul care separă binele de rău. 
Este deci esențial ca noi să ne îndrăgostim 
de sufletul celuilalt, de inima și de mintea lui.

 Un alt aspect de care se cuvine să ținem 
seamă este faptul că fiecare dintre noi poartă 
cu sine experiențe și obișnuințe din trecut. 
Unele din acestea ar putea fi dăunătoare 
pentru relație, și de aceea misiunea consilieru-
lui premarital este aceea de a-i ajuta pe viitorii 
soți să-și deschidă toate „bagajele” moștenite 
sau acumulate prin experiența proprie. Sin-

ceritatea e o condiție esențială, iar scopul este 
cel de a analiza împreună acele bagaje și de a 
decide care este bun sau dăunător, ce trebuie 
aruncat și ce merită păstrat – astfel încât să 
se ajungă la un singur bagaj comun, potrivit 
pentru amândoi deopotrivă.

 Este probabil inutil să afirmăm că iubirile din 
povești nu sunt compatibile cu viața cotidiană 
și că nu există căsnicii perfecte. Din păcate, 
multe cupluri trăiesc drama divorțului tocmai 
pentru că au avut așteptări prea mari, uneori 
încurajate de un comportament extrem de 
atent și drăgăstos înainte de nuntă, dar fără 
continuitate după aceea. În lumea de astăzi, 

șase din zece căsătorii eșuează prin divorț. Iar 
dacă nu ne gândim că mai mult de jumătate 
dintre mirii care își jură dragoste veșnică 
înaintea altarului sunt nesinceri și meschini 
în acel moment, atunci înseamnă că poate 
ceea ce spun preoții și cei care oferă consiliere 
premaritală au dreptate: avem nevoie să ne 
schimbăm imaginea pe care ne-am creat-o 
despre dragoste.

 În Sfânta Scriptură, dragostea este și 
exemplificată, și descrisă. Părintele Steven a 
insistat asupra faptului că o iubire autentică 
este aceea care oferă și nu cere. Iubirea dintre 
miri, încercând să imite iubirea lui Hristos 
pentru Biserica Sa, nu este un sentiment sau 
o emoție, ci o relație permanentă de dăruire.

 Conferința pr. Steven Holley i-a convins pe 
toți cei prezenți de faptul că tinerii de astăzi au 
cu adevărat nevoie de o consiliere înainte de 
a se uni pentru totdeauna în fața altarului. Ei 
au nevoie de un sprijin profesionist și obiectiv 
pentru ca astfel să poată porni pregătiți pe 
drumul acesta frumos, dar nelipsit de greutăți 
și ispite. 

Irina Vaida (Iași)

Conferință pe tema 
căsătoriei la Orhei

La 1 octombrie 2014, de Ziua 
Internaţională a Persoanelor în Etate, 
voluntarii „Filantropiei Creştine” au 
decis să marcheze această zi printr-un 
program recreativ, desfășurat la Azilul 
de Bătrâni – „Casa noastră”, din satul 
Susleni, raionul Orhei.

Acțiunea întitulată: „Din nou tineri-
alături de tineri” și inițiată de către Aurelia 
Șpac – coordonatoarea Centrului de Copii 
și Tineri Voluntari al asociației, a demarat 
prin scrierea unor mesaje frumoase, dedi-
cate celor peste 40 de vârstnici ce-și duc 
viața la azil. Înmânarea acestor felicitări s-a 
înfăptuit odată cu rostirea unor urări de 
bine și sănătate, venite din partea tinerilor.

Apoi voluntarii au organizat jocul ,,Doi 
pe o bancă”, prin care s-a oferit posibilitate 

celor în etate să-și depene amintiri și să 
împărtăşească povestea vieţii lor, resimțind 
sentimente și nostalgii ce păreau de mult 
stinse… Am auzit istorisiri uimitoare, ce 
ne oferă nouă, celor mai tineri, învățături 
experimentate într-o viață de om.

Ne-am bucurat de clipe minunate alături 
de ei şi chiar am rămas mulţumiţi atunci 
când au fredonat frumoasele cântece 

ale tinereţii lor, iar unii chiar au dansat, 
bucurându-se și ei din plin de momentul 
artistic ce le-au pregătit voluntarii.  Se 
spune că hrana bătrâneţii sunt amintirile, 
de aceea am răscolit cu iscusință prin amin-
tirile lor proverbe, zicători şi întâmplări 
hazlii ce ne-au făcut să ne gândim: care 
vor fi amintirile noastre ce vor rămâne vii 
spre a le povesti altora peste ani?

La final ne-am împărtăşit gândurile şi 
emoţiile din urma activităţii noastre, pri-
mind cu drag mulţumirea ce putea fi citită 
pe chipurile bătrânilor. Suntem bucuroşi că 
am reuşit să readucem, măcar pe moment, 
zâmbetul acestor oameni, aducând alinare  
acolo unde timpul este aşa de preţios încât 

o lună poate însemna cât un an, o zi cât o 
săptămână şi o oră cât o zi. 

Irina Marga,
voluntară a Asociației Umanitare 

„Filantropia Creștină”

„Din nou tineri – alături 
de tineri”
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Centrul ,,Amicul” – oază a toleranței

Cred că fiecare dintre 
noi, cel puțin o dată și-a 
pus întrebarea:,,Cine 
sunt eu? Gândurile se 
macină unul pe altul, 
încercând să desco-
pere adevăratul scop al 
existenței, rolul adevărat 
pe care-l jucăm zi de zi, 
pe scena imensă, numită 
Destin.

Fiecare -și făurește 
soarta ținând cont de ce-și 
dorește să acumuleze în 
viață: bogății materiale 
sau comori spirituale. Dar 
cert este că  putem merge 
înainte doar având inimă 
mare, în care să încapă 
toate sentimentele pure 
umane: bucuria, durerea, 
dragostea. Vedem soarele, 
fluturele, floarea, pri-
etenul, frunza, lacul… și 
nu ne dăm seama că mereu 
suntem urmăriți de ochi… 
Cînd, însă, uneori avem ocazia 
de a privi în acești ochi, clește 
reci și oribile ne strâng inima. 
Acești ochi conțin o imputare, 
o durere, negarea voinței de a 
trăi, ei sunt cei care au rămas 
la marginea drumului, la mar-
ginea societății, la marginea 
universului. În acest context cel 
mai mult suferă, desigur, copiii 
care prin hazardul destinului 
au un anumit handicap (fizic 
sau moral).

 Anume pentru ei, din marea 
grijă pentru acești copilași 
inocenți, în orașul Orhei, la 
gimnaziul ,,Ion și Doina Aldea-
Teodorovici” s-a deschis recent 

Centrul de resurse ,,Amicul”. La 
sărbătoarea deschiderii Cen-
trului, oaspeți multașteptați 
au fost reprezentanții Direcției 
de Învățământ Tineret și Sport 
Orhei, dna Lozinschi S.- inspec-
tor școlar și dna Grosu C.- spe-
cialist principal pe  resurse 
umane; reprezentanții Serviciul 
de Asistenţă Psihopedagogică 
și dna Cazacu Ina – coordo-
natorul proiectului Asociației 
“Femeia şi Copilul – Protecţie 
şi Sprijin”, prin care s-a deschis 
Centrul; pedagogi, părinți și, 
desigur, sărbătoriții – copiii.

Toți cei prezenți au vorbit 
despre necesitatea unui astfel 
de centru educațional pentru 
copiii cu CES (Copii cu Cerinţe 
Educative Speciale) care au 

drept obiectiv promovarea 
respectării drepturilor copilu-
lui.

Amfitrionii gimnaziului, 
doamnele Ceban A.- manager 
și Gospodarenco M.- director-
adjunct și președintele comisiei 
multidisciplinare intrașcolare, 
au prezentat cartea de vizită 
a instituției de învățământ, 
după care au vorbit despre 
rolul și necesitatea serviciilor 
de suport în educația incluzivă.

Punctul culminant al acestei 
sărbători au fost activitățile 
copiilor. Primii în scenă au 
evoluat elevii claselor a VII-
IX-a, participanți la Teatrul 
social care activează al doilea 
an în cadrul gimnaziului ,,Ion 
și Doina Aldea-Teodorovici”, 

sub conducerea profesoa-
rei de Limbă și Literatură 
Română Voica A. Membrii 
Teatrului social au tins să 
pătrundă în esența prob-
lemelor copiilor cu CES, 
demonstrând tuturor că 
din orice situație dificilă se 
poate ieși cu brio, dacă cei 
din jur învață a fi toleranți, 
mărinimoși, prietenoși.

Următoarea activitate 
desfășurată la sărbătoare 
a derulat sub generi-
cul ,,Comorile toamnei”. 
Scopul acesteia a fost  să 
conștientizăm că toți 
suntem fragili în fața des-
tinului, dar înfruntăm orice 
ajutându-ne reciproc. La 
această activitatea au par-
ticipat cu o mare satisfacție  
toți copiii  ce activează la 

Centrul ,, Amicul”, care  au fost 
ajutați, susținuți de micuții 
claselor  a II-a și a III-a.

Toți cei prezenți s-au convins 
încă o dată că nu contează dacă 
ești mare sau mic, blond sau 
brunet, sănătos sau cu prob-
leme de sănătate, avem același 
cer, același soare, aceleași vise, 
speranțe, aceleași drepturi…

Centrul ,, Amicul” e deschis 
tuturor copiilor care vor  să-și 
facă noi prieteni, să acumuleze 
noi cunoștințe, să-și deschidă 
noi orizonturi. 

Ala Voica,
profesoară de Limbă și 
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Lansarea 
documentarului 
“Europa văzută 

de tineri... aici şi 
acolo”

Integrarea europeană ca mijloc de a 
atinge un nivel de viaţă demn şi civilizat 
este, indiscutabil, prioritatea naţională 
numărul 1 a Republicii Moldova de circa 
10 ani. În acest context, în ultimii ani, atît 
clasa politică, cît şi societatea civilă s-au 
mobilizat în vederea realizării acestui 
deziderat, implicîndu-se pe toate căile 
în apropierea ţării noastre de Uniunea 
Europeană. Este un proces de durată, 
care necesită eforturi susţinute din partea 
tuturor celor ce nu sunt indiferenţi faţă de 
viitorul ţării!

Nu am putut rămîne indiferenţi nici noi, 
pentru că suntem cetăţeni ai acestui stat şi 
ne pasă de direcţia în care ne mişcăm, pentru 
că vrem să revenim cu capul sus acolo unde 
suntem de 2000 de ani: în Europa!

Şi, deoarece integrarea europeană va aduce 
avantaje şi beneficii în primul rînd generaţiei 
tinere, am decis să ne aducem aportul în a 
convinge tinerii din Republica Moldova de 
necesitatea susţinerii căii europene. 

Am făcut-o aşa cum ştim noi mai bine: prin 
obiectivul camerei de luat vederi! Iată de ce 
am realizat acest documentar, întitulat sug-
estiv „Europa văzută de tineri… aici şi acolo”, 
care cuprinde, în premieră, experienţele 
europene şi viziunile a 17 tineri de AICI, din  
Republica Moldova şi de ACOLO – adică din 
România, Ucraina şi chiar Germania.

Pe durata filmului, filmat, apropo, în Mol-
dova, România şi Ucraina, tineri vorbitori 
de limbă română îşi povestesc experienţele 
europene trăite în ultimii ani, îndemnîndu-i 
pe tinerii din Republica Moldova să spună un 
DA hotărît Europei.

De au reuşit sau nu să vă convingă… 
decideţi voi, stimaţi telespectatori! Echipa 
asociaţiei “ASTRA - Anenii Noi” şi adevărulTV 
vă urează vizionare plăcută! 

Octavian Zelinski, preşedinte AO 
“ASTRA - Anenii Noi”, 

realizatorul filmului

Filmul poate fi vizionat pe 

http://adevarul.pro


