FLORENTINA. Elev exemplar, forÈ›a noii generaÈ›ii:
â€žAdulÈ›ii sÄƒ ne inducÄƒ normele È™i valorile morale p
propriul exemplu.â€•
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BURSA EDUCATIO! EI MERITÄ‚ UN VIITOR AICI! CONTRIBUIE LA STUDIILE UNUI COPIL EXCEPÈšIONAL AL
ARGEÈ˜ULUI

O adolescentÄƒ hotÄƒrâtÄƒ, care ÅŸi-a creionat parcursul pentru viitorul sÄƒu, în paÅŸi preciÅŸi, fÄƒrÄƒ ezitÄƒri. Èši le
de coerent, încât - cunoscând-o È™i discutând cu ea - îÈ›i recapeÈ›i energia È™i încrederea în forÈ›a acestei generaÈ›ii de a
viitorul ei, de a acÈ›iona aplicat È™i de a performa cu o eficienÈ›Äƒ chirurgicalÄƒ.
Florentina are 18 ani ÅŸi este elevÄƒ în clasa a XII-a, profil È™tiinÅ£ele naturii, la Colegiul NaÅ£ional ?Zinca Golescu?. M
sale sunt peste 9.00 ÅŸi este un copil silitor, care mereu a încercat sÄƒ se menÅ£inÄƒ pe o poziÅ£ie cât mai bunÄƒ È™i nu
niciun efort pentru a-È™i atinge obiectivele în È™coalÄƒ. DeÅŸi are o singurÄƒ materie preferatÄƒ, ÅŸi anume biologia, e
exemplar, cu note bune la toate celelalte materii. Fiind în an terminal, s-a decis - de curând, ce-i drept - ÅŸi ce facultate va
urma. A luat decizia sÄƒ meargÄƒ la medicinÄƒ, specialitatea stomatologie, deoarece acum nu se mai vede fÄƒcând altceva,
simÅ£ind cu tÄƒrie cÄƒ aceasta este vocaÅ£ia sa.
Este pasionatÄƒ de cÄƒlÄƒtorii, profitând de orice ocazie pentru a explora lucruri noi. A privit ÅŸi în viitor ÅŸi considerÄƒ
de stomatolog îi va oferi suficient timp liber pentru a îÅŸi împlini acest ?hobby?, dar ÅŸi pentru a fi cât mai mult în mijlocul
viitoarei sale familii. DeÅŸi vrea sÄƒ exceleze în carierÄƒ, îÈ™i propune concomitent un echilibru, povestind cu fermitate cÄ
doreÅŸte ca munca sÄƒ îi acapareze viaÅ£a, considerând cÄƒ aceasta este doar un mijloc pentru a obÅ£ine veniturile necesa
pentru a putea duce o viaÅ£Äƒ frumoasÄƒ, alÄƒturi de persoanele care conteazÄƒ pentru ea.
Modelul la care se raporteazÄƒ este chiar mama sa. Ne-a mÄƒrturisit cÄƒ o priveÅŸte cu admiraÅ£ie ÅŸi încearcÄƒ sÄƒ înv
ceva, în fiecare zi. Pentru tineri, dar ÅŸi pentru pÄƒrinÅ£ii lor, are urmÄƒtorul?AdolescenÈ›ii
mesaj:
din ziua de azi sÄƒ nu se
grÄƒbeascÄƒ cu alegerea unei cariere È™i
aÈ™tepte
sÄƒ sÄƒ li se descopere adevÄƒrata menire.
AdulÈ›ii sÄƒ ne inducÄƒ normele È™i val
morale prin propriul exemplu.?

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, F
i s-a alÄƒturat ca partener de drum FundaÈ›ia ?LuminÄƒ în suflet?. ONG-ul argeÈ™ean a ales sÄƒ asigure patronajul educaÈ
pentru 15 tineri cu rezultate foarte bune la învÄƒÈ›ÄƒturÄƒ, acordându-le, cu adevÄƒrat din suflet, burse lunare de studiu. În
povara pusÄƒ pe umerii acestor copii care muncesc din greu sÄƒ performeze se mai uÈ™ureazÄƒ. În acest fel, încrederea lor
societatea È™i în comunitatea în care cresc È™i se instruiesc sporeÈ™te. În acest fel, ei sunt azi modele de bunÄƒ practicÄƒ
generaÈ›ie întreagÄƒ.
FundaÈ›ia ?LuminÄƒ în suflet? a dat startul cu 15 tineri. AlÈ›i colegi Florentinei,
de-ai
cu note la fel de impresionante, cu
ambiÈ›ii, talente È™i perspective uriaÈ™e au nevoie de parteneri pe drumul cÄƒtre valorificarea acestor medii de 9,00-10,00
studii È™i în profesii care sÄƒ întoarcÄƒ binele dinspre ei cÄƒtre comunitate. Viitori medici pediatri, viitori constructori, viit

Ei meritÄƒ un viitor
cadre militare, viitori artiÈ™ti aduc soarele în cataloagele liceelor È™i ale colegiilor în care se perfecÈ›ioneazÄƒ.
AICI!

CITEÈ˜TE È˜I
... MONICA. ELEVÄ‚ EXCEPÈšIONALÄ‚ A ARGEÈ˜ULUI: ?Unde poate fi mai bine decât acasÄƒ, în Å£ara în
am nÄƒscut ÅŸi am crescut??

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:
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DonaÈ›ii direct în contul RO85 BRDE 030S V988 4407 0300 deschis la BRD ? GSG PiteÈ™ti
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Ne puteÈ›i urmÄƒri È™i pe Facebook

