ELENA. Medie de 9.57, pregÄƒtiri pentru MedicinÄƒ: â€žV
sÄƒ fiu un doctor bun, pe care oamenii sÄƒ Ã®l iubeascÄƒ!
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BURSA EDUCATIO! EI MERITÄ‚ UN VIITOR AICI! CONTRIBUIE LA STUDIILE UNUI COPIL
EXCEPÈšIONAL AL ARGEÈ˜ULUI

Medicii români emigreazÄƒ pe capete. Tot ce a produs È™i produce mai bun È™coala româneascÄƒ de medicinÄƒ alege se
sÄƒ performeze în spitalele È™i în centrele din afarÄƒ, acolo unde - stimulaÈ›i de condiÈ›ii, aparaturÄƒ È™i venituri ? tiner
exportÄƒ ani de pregÄƒtire, de efort È™i dedicaÈ›ie.

AltÄƒ generaÈ›ie creÈ™te È™i îÈ™i consumÄƒ tinereÈ›ea încercând sÄƒ pÄƒtrundÄƒ tainele umane, dar È™i milioane de
specifice unei profesii de credinÈ›Äƒ, aÈ™a cum este medicina. AceastÄƒ generaÈ›ie sperÄƒm cu toÈ›i - cetÄƒÈ›eni, actori
reprezentanÈ›i ai statului - sÄƒ o pÄƒstrÄƒm acasÄƒ.

Pentru aceastÄƒ generaÈ›ie de viitori medici ai României se pregÄƒteÈ™te È™i Elena. ÎnvaÈ›Äƒ în prezent în clasa a XI-a î
Colegiului NaÈ›ional ?Alexandru Odobescu? È™i este unul dintre elevii eminenÈ›i ai ArgeÈ™ului, cu medie de 9.57. Declic
privind studierea medicinei l-a constituit o olimpiadÄƒ de biologie. DeÈ™i anterior fusese dezamÄƒgitÄƒ È™i nu credea cÄ
aceastÄƒ materie, dupÄƒ respectiva competiÈ›ie totul s-a luminat. A ales singurÄƒ calea. PÄƒrinÈ›ii nu s-au bÄƒgat, nici pro
contra. A ales sÄƒ ignore vocile dimprejur care îi spun permanent cât va fi de greu, cât va avea de învÄƒÈ›at È™i de muncit.

?Vreau sÄƒ fiu un doctor bun, pe care oamenii sÄƒ îl iubeascÄƒ. Vreau sÄƒ îi ajut È™i fizic, È™i psihic. Nu mÄƒ sperie cÄƒ
din contrÄƒ! Oricum asta îmi place sÄƒ fac, sÄƒ învÄƒÈ›. Nu aÈ™ suporta sÄƒ stau în spatele unui birou, unui calculator... Î
sÄƒ vadÄƒ È™i ce este dincolo de graniÈ›ele È›Ä
viaÈ›Äƒ profesionalÄƒ activÄƒ, cu provocÄƒri È™i satisfacÈ›iiI-ar
peplÄƒcea
mÄƒsurÄƒ.?
cÄƒlÄƒtoreascÄƒ sau sÄƒ studieze în afarÄƒ, dar cel mai mult îÈ™i doreÈ™te sÄƒ practice profesia pe care a ales-o acasÄƒ
unde s-a obiÈ™nuit È™i unde crede cÄƒ pot fi schimbate lucrurile.

DacÄƒ vorbim de schimbÄƒri, considerÄƒ cÄƒ cea mai mare problemÄƒ a generaÈ›iei sale o reprezintÄƒ relaÈ›iile interuma
comunicarea. Cu pÄƒrinÈ›ii care nu înÈ›eleg întotdeauna ce e în sufletul tinerilor È™i nici nu vor sÄƒ afle, care nu îi sprijinÄ
cÄƒtre visul lor. Cu È™coala care nu a depÄƒÈ™it nivelul impersonal, general, rece, strict profesional al relaÈ›iei cu sufletel
pe care ar trebui sÄƒ le modeleze. Cu societatea care nu îi identificÄƒ È™i nu îi valorificÄƒ drept o resursÄƒ indispensabilÄƒ
ce înseamnÄƒ viitorul comunitÄƒÈ›ilor. È˜i uite aÈ™a se creioneazÄƒ - povesteÈ™te Elena - o generaÈ›ie din ce în ce mai d
confuzÄƒ, mai lipsitÄƒ de încredere în forÈ›ele proprii. Asta ar schimba prima datÄƒ dacÄƒ ar putea: nivelul È™i calitatea re
interumane. Volumul specific È™colii nu o sperie. Prinde repede la clasÄƒ, nu are nevoie de eforturi ieÈ™ite din comun È™
nopÈ›i albe.

Este pasionatÄƒ de fotografie È™i È™i-ar dori un aparat profesionist. ÎÈ™i propune sÄƒ practice arta fotograficÄƒ în parale

ca pe o pasiune în care se regÄƒseÈ™te, se refugiazÄƒ, se bucurÄƒ de miracolul naturii È™i al umanitÄƒÈ›ii. Îi mai plac inf
lectura, desenul în creion È™i cÄƒlÄƒtoriile. VorbeÈ™te cu încredere despre potenÈ›ialul generaÈ›iei sale, despre capacitate
nou val de români muncitori, educaÈ›i È™i perseverenÈ›i de a schimba viitorul. Crede cÄƒ ei pot face România sÄƒ arate alt
mai prietenoasÄƒ cu oamenii sÄƒi, mai caldÄƒ È™i mai deschisÄƒ cÄƒtre performanÈ›Äƒ.

Pentru a-È™i urma visurile, pentru a încuraja educaÈ›ia unei tinere de excepÈ›ie È™i dorinÈ›a ei de a construi în România, E
alÄƒturat ca partener de drum Fundatia ?LuminÄƒ în Suflet?. ONG-ul argeÈ™ean a ales sÄƒ asigure patronajul educaÈ›ional
15 tineri cu rezultate foarte bune la învÄƒÈ›ÄƒturÄƒ, acordându-le, cu adevÄƒrat din suflet, burse lunare de studiu. În acest fe
pusÄƒ pe umerii acestor copii care muncesc din greu sÄƒ performeze se mai uÈ™ureazÄƒ. În acest fel, încrederea lor în socie
în comunitatea în care cresc È™i se instruiesc sporeÈ™te. În acest fel, ei sunt azi modele de bunÄƒ practicÄƒ pentru o genera
întreagÄƒ.
FundaÈ›ia ?LuminÄƒ în Suflet? a dat startul cu 15 tineri. AlÈ›i colegi de-ai Elenei, cu note la fel de impresionante, cu ambiÈ›
talente È™i perspective uriaÈ™e au nevoie de parteneri pe drumul cÄƒtre valorificarea acestor medii de 9,00-10,00 în studii È
profesii care sÄƒ întoarcÄƒ binele dinspre ei cÄƒtre comunitate. Viitori medici pediatri, viitori constructori, viitoare cadre
Ei meritÄƒ un viitor
militare, viitori artiÈ™ti aduc soarele în cataloagele liceelor È™i ale colegiilor în care se perfecÈ›ioneazÄƒ.
AICI!

CITEÈ˜TE È˜I
...
ALINA. ElevÄƒ eminentÄƒ, campioanÄƒ mondialÄƒ: ?Tinerii trebuie sÄƒ înÈ›eleagÄƒ faptul cÄƒ ei sunt singura lor l

VÄƒ invitÄƒm sÄƒ vÄƒ alÄƒturaÈ›i lor în drumul anevoios pe care au ales sÄƒ-l parcurgÄƒ studiind. VÄƒ invitÄƒm sÄƒ dev
Doar aÈ™a le putem construi un viitor AICI!
parteneri într-o campanie dedicatÄƒ lor.

DonaÈ›iile pentru Bursa EDUCATIO se fac astfel:
DonaÈ›ii online pe site-ul
www.fundatia-luminainsuflet.ro
DonaÈ›ii direct în contul RO85 BRDE 030S V988 4407 0300 deschis la BRD ? GSG PiteÈ™ti
Firmele pot direcÈ›iona 20% din impozitul pe profit în baza unui contract de sponsorizare.
Date contact FUNDAÈšIA ?LUMINÄ‚ ÎN SUFLET?:
PiteÈ™ti, Calea Craiovei, nr. 92, bl. V1, et. D2, jud. ArgeÈ™
Tel/Fax: 0248/211911; Mobil: 0755.154.492
E-mail: fundatialuminainsuflet@yahoo.com
Web: www.fundatia-luminainsuflet.ro

Ne puteÈ›i urmÄƒri È™i pe Facebook

