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Implicare în comunităţile de unde provin 

  Dorinţa de a-i implica în localităţile natale încolţise cu mult timp în urmă, 

dar posibilităţile şi greutatea ce o simţeam oridecâte ori îmi aminteam, m-au 

determinat să aştept. Dorinţa noastră s-a concretizat după ce am împărtăşit 

gândul meu domnului director, Nicu Cotleţ.  Acesta ne-a încurajat şi ne-a pus la 

dispoziţie cele necesare. 

  Planul începea să prindă contur cu fiecare zi ce se scurgea. Ca o 

confirmare a fost  şi apelul Lidiei Răscol, pe calea radioului, apel către cei 

dornici să lucreze cu copiii la cantinele ce le-a deschis şi unde vin cei săraci să 

mănânce. 

  Mobilizarea  s-a făcut cu uşurinţă şi ziua plecării a sosit - 9 iulie 2012. 

Din zone diferite,  Botoşani, Suceava, Vaslui am pornit spre aceeaşi destinaţie 

Băceşti-Păltiniş,  VASLUI, cu acelaşi dor şi gând.  

  Personal simţeam o mare responsabilitate. Responsabilitatea şi grija 

pentru copiii mei, pentru copiii din Proiect ce m-au însoţit, pentru ceilalţi tineri 

care au dorit să slujească. Şi cu atât mai mult responsabilitate faţă de copiii pe 

care urma să îi învăţăm, responsabilitate faţă de localnici. Trebuia să fim 

lumină! Trebuia să ne purtăm cu multă băgare de seamă. 

2012 



  Un amalgam de sentimente contradictorii: căldura de afară amestecată cu 

praful ce îngreuna situaţia în care ne aflam, şocul ce l-am avut la primul impact 

cu copiii din sat, atenuat în mare parte de îmbrăţişările lor; feţele lor murdare 

dar care radiau de bucurie şi fericire la vederea noastră., etc..  

         Am jucat un joc de cunoaştere, în urma căruia, am dat fiecărui copil un ecuson 

lucrat de mână, pentru a ne fi mai uşoară comunicarea.  

        Am descoperit copii care nu ştiau cum îi cheamă, majoritatea nu ştiau câţi ani 

au, ca să nu mai spun că foarte puţini îşi cunosc data naşterii. 

        Întâlnisem copii ce nu ştiau să spună “bună dimineaţa”, bună ziua” sau “bună 

seara”. Nu doar că nu salutau dar nu ştiau nici în ce moment al zilei se foloseşte un 

salut sau altul... În ultimele zile, colindând uliţele satului, nici nu îi zăream  de după 

garduri, dar îi auzeam strigând după noi: ”Bună ziua!”, Bună seara!”. 

PRIMA  ZI... PĂLTINIŞ, VASLUI – IULIE 2012 



        I-am implicat în lucrarea de misiune din zona Vaslui. Pe perioada vacanţelor ne 

deplasam în câteva sate din Vaslui şi acolo lucram cu copii.  

       S-au implicat cu dăruire şi i-au învăţat pe acei copii lucrurile elementare (salut, igienă, 

citit, socotit). 



 Am amenajat şi sala de clasă, unde învăţau copiii. 

 I-am învăţat alfabetul Limbii române. L-am făcut vizibil afisându-l pe peretele cantinei.  

I-am învăţat să numere. 

înainte după 

PĂLTINIŞ,-BĂCEŞTI,  VASLUI – IULIE 2012 



      Împărţiţi pe grupe, am continuat să îi învăţăm zi de zi,  

simultan şi la Băceşti şi la Păltiniş. 

PĂLTINIŞ, VASLUI – IULIE 2012 



      Împărţiţi pe grupe, am continuat să îi învăţăm zi de zi,  

simultan şi la Băceşti şi la Păltiniş. 

PĂLTINIŞ, VASLUI – IULIE 2012 



Ora prânzului...  
 

 

 

      Ce bucurie pentru ei că există o cantină ce le oferă o ciorbă caldă! 

  

PĂLTINIŞ, VASLUI – IULIE 2012 



Copii  crescuţi de copii.... Copiii fără copilărie... 



        

        Zi de zi am notat 

prezenţa lor, cât de 

activi şi cuminţi au 

fost, cât de atenţi şi 

cât de mult au învăţat.  

      La finalul şederii noastre am avut un 

timp în care ne-am luat rămas bun, 

îndemnându-i să rămână ascultători şi să 

nu uite învăţăturile primite. Tot în acest 

cadru am premiat şi pe cei mai merituoşi 

dintre ei. 

PĂLTINIŞ, VASLUI – IULIE 2012 



       Ne-am propus să stăm cu ei 

timp de o săptămână. La finalul ei, 

am premiat, printr-o tombolă cu 

întrebări recapitulative din lecţiile 

învăţate, pe cei ce au ştiut să 

răspundă corect. 

       La finalul celor 3 săptămâni toţi copiii prezenţi la lecţii au primit câte un dar, în 

special cei mai merituoşi. 

BĂCEŞTI, VASLUI – IULIE 2012 



          Am revenit şi în toamnă pentru a-i vedea pe copiii cu care am lucrat în vară.  

Dorinţa misionară, ce s-a aprins în inimile multor tinere în timpul vacanţei petrecute 

în Vaslui, s-a extins şi asupra altor elevi din căminul şcolii, fapt pentru care am stabilit 

ca şi activitate în cadrul căminului – “excursie misionară “  înVaslui.  

      Împreună cu copiii din Băceşti, copii care tânjesc după afecţiune, după dragoste, 

după o îmbrăţişare.  Am rămas surprinsă, să văd atât de multe feţe noi, atât de mulţi 

copii, pe care nu îi întâlnisem în timpul vacanţei. 



       Reîntâlnirea cu copiii din Păltiniş, copii care ne-au dat mult de lucru în timpul 

verii,  ne-a întărit convingerea că dacă investeşti oferind dragoste, învăţătură, 

regăseşti inimi schimbate.  

       De această dată au fost foarte cuminţi, atenţi şi receptivi.  S-au bucurat să ne 

revadă. 

       Mă doare să ştiu că, nu are cine să se ocupe, în continuare, de educarea lor. 



       Gătitul nu a fost o corvoadă pentru ele, ci o plăcere. Au îmbinat armonios 

cântarea de laudă cu lacrimile ce le curgeau pe faţă: în cazul unora de la iuţimea cepei, 

a altora de la sensibilitatea ce au avut-o la vederea traiului din Vaslui dar şi lacrimi de 

bucurie, ce le-a avut Lidia Răscol...  

        După un amalgam de emoţii şi sentimente 

contradictorii, visând la un alt stil de viaţă, la 

vederea unor copii condamnaţi parcă să trăiască în 

sărăcie şi fără educaţie, după lecţiile biblice şi 

jocurile cu copiii din Băceşti şi Păltiniş, foamea a 

adunat fetele în bucătărie. 



                 HREASCA - 2013 

         Am ajuns pentru prima dată în Hreasca-localitate de unde avem mai 

mulţi copii incluşi în acest proiect. Am rămas surprinsă ca să văd oameni 

deschişi care să spună: ” puteţi  veni şi la noi să staţi, avem o cameră pentru 

voi” ... ”şi la mine pot veni câţiva”...” şi la mine mai e loc...” şi aceasta în 

contextul sărăciei în care trăiesc, casele sunt de 2-3 camere, cu lut pe jos, cu 

paturi din scânduri, cu saltele de paie. Am rămas uimită de deschiderea lor, 

oferindu-se să ne găzduiască.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ne-am împărţit pe grupe  mai mici, de câte 10-15 copii şi zi de zi 

ne întâlneam şi îi învăţam copiii fiind cei mai deschişi şi receptivi. A fost o 

bucurie să lucrăm cu ei. 



                 HREASCA - 2013 

 

     Copiii sunt cea mai bună investiție a noastră!    

     O, dacă fiecare părinte ar înţelege acest lucru şi nu ar cruța niciun efort 

pentru educarea lor... 

 



Gârdeşti – Vaslui  - noiembrie 2012 

      Aici, am întâlnit copii deosebiti. Copii mult mai cuminţi, mai curaţi, mai educaţi 

decât în alte localităţi din Vaslui, dar la fel de săraci.  

       Din nou am simţit o durere în inimă, pentru aceşti copii, de care nimeni nu 

îngrijeşte, nu le oferă şansa la educaţie, la o viaţă mai bună. 
        

 Aici, au văzut tineri care deşi era frig, luna noiembrie, nu aveau ghete, nici 

măcar pantofi. Erau încălţaţi cu sandale de cauciuc. 



  Copilăria e perioada jocurilor. 

  Jocul îşi are rolul lui în educarea şi 

formarea copiilor. Jocul  dezvoltă în ei 

competivitatea, fair-playul. Prin joc vedem în ei 

tăria de caracter. Îi învăţăm să nu se jignească, 

să se accepte unii pe alţii şi să lupte împreună 

pentru atingerea unui scop comun. 

  

 Gârdeşti, Vaslui- noiembrie 2012  



Copiii din Băceşti, Vaslui  - mai 2013  

       De fiecare dată, când trecem pe aici, vedem multe feţe noi... Aceşti copii sunt ca 

păsările migratoare... Dar toţi sunt la fel de lipicioşi şi la propriu şi la figurat, dornici 

de o îmbrăţişare, deschişi.  Nu aşteaptă să faci tu primul pas, ei sunt cei ce vin la tine, 

te cuprind şi parcă nu mai vor să se dezlipească... 

        Am dorit ca revederea noastră să nu fie una lipsită de sens, de aceea am avut un 

scurt timp când le-am dat câteva îndemnuri practice, cum pot ei ca şi copiii să facă ce 

este bine şi să se depărteze de tot ce este rău. 



 

        Ajunşi în Păltiniş, ne-am mobilizat şi în primul rând am făcut curat la cantină. 

Acolo se zugrăvea iar noi dorindu-ne ca totul să strălucească, am curăţat toate 

mesele şi scaunele.  

      

 

        Păltiniş, Vaslui – o lecţie de autogospodărire – mai 2013 

 Şi cum nu se poate să treci prin sat şi copiii să stea indiferenţi, nici nu am reuşit să 

finalizăm curăţenia căci am şi fost înconjuraţi de ei.  



     I-am învăţat câteva lucruri practice. Cum să alegem întotdeauna binele şi să ne 

ferim de ce e rău (de minciună, furt, invidie, răutate, etc...) 

     Le-am prezentat diferite ipostaze în care se găsesc mai tot timpul în viaţa de zi 

cu zi, pentru ca ei să-şi dea seama de binele sau răul pe care sunt gata să îl facă în  

astfel de situaţii. 

        Păltiniş, Vaslui – mai 2013 



        Păltiniş, Vaslui –  2014 



 Aici copiii merg la şcoala din sat până în clasa a patra.  Pentru gimnaziu 

merg prin pădure cam 4 kilometri.  Visele li se spulberă după terminarea clasei a 

VIII a când părinţii nu-şi mai permit să-i dea la un liceu.  Distanta mare, costurile 

cazării la internat sunt peste păterile lor financiare.  

HREASCA, 2014 



          Am plecat prin sat să vizităm familiile...  Drumurile sunt ca nişte şanţuri... 

Casele...care mai de care...  Am întâlnit situaţii şi situaţii... unele din ele m-au devastat...  

        Impactul unor astfel de activităţi, a fost faptul că, cei ce m-au însoţit, elevii din 

căminul şcolii, din cadrul proiectului social au fost atinşi şi au mărturisit, că vor fi 

mai mulţumitori, mai recunoscători pentu faptul că au cu mult mai mult decât ce 

mânca şi îmbrăca.  



          

 

Afirm cu tărie că:  

  Se merită să investim în copii.  

  Se merită să schimbăm un destin, o viaţă!  

De asemeni îmi place să spun asemeni zicalei:  

 

 “Dă-i unui om un peşte şi îl hrăneşti o zi,  

 învaţă-l să pescuiască şi îl vei hrăni pentru toată viaţa!” 

 

  

      

    Cu respect,  

     Daniela Calujac 


