
Fii îngerul lor!
Crăciun printre stele

Pentru o zi, poți fi îngerul lor. O zi 
obișnuită, nu cea de Paști sau de Crăciun 
când ne aducem aminte unii dintre noi că 
trebuie să fim mai buni.

Părăs i ț i  de propr i i le  fami l i i  ș i 
abandonați de societate într-un cadru 
rece, instituționalizat, au nevoie de tine 
să simtă că nu au fost uitați.

Fă o prăjitură sau o plăcintă și du-o la 
o casă de copii sau la un azil de bătrâni, 
strânge jucăriile cu care copilul tău nu 
se mai joacă și donează-le unor copii 
instituționalizați, cumpără o duzină de 
andrele și mohair și du-le bătrânelor de 
la căminul din apropierea locuinței tale 
sau fă orice altceva crezi că le-ar bucura, 
măcar puțin, pe sufletele însingurate.

Îți garantez că bucuria ta va fi cel puțin 
comparabilă cu a lor.

Mihai Căldăraru (aedops.ro)

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar 
povesti. A fost un băiețel pe nume Chris care își 
dorea să devină astronaut. Într-o după-amiază, 
când se juca afară, a găsit o steluță căzută din cer.

– O, mică steluță, ce cauți tu singură aici, pe 
pământ?

– M-am prăbușit din cer, de la familia mea, 
spuse steluța aproape plângând.

– Îmi pare rău, n-am cum să te duc înapoi în 
spațiu.

– Ține-mă în mâna ta mică și vom fi de îndată 
acolo.

– Bine, atunci să mergem! spuse Chris.
Spunând aceste cuvinte, porniră spre tărâmul 

steluțelor. Peste tot pe unde mergeau, drumurile 
erau pietruite cu stele și copacii care mărgineau 
erau niște stele mari asemenea cactușilor. Tot ce 
vedeau în jur se asemăna cu tărâmul nostru, dar 
era mult mai strălucitor: case, parcuri, copaci, școli 
și grădinițe. Copilașii-stea erau mici ca și steluța 
lui Chris și purtau în picioare ciuboțele de cristal.

I-au întrebat pe toți dacă îi văzuseră pe părinții 
steluței.

Într-un târziu, după multe căutări, i-au găsit 
într-un brăduț, căci și în tărâmul stelelor se 
sărbătorește Crăciunul.

Chris a trăit cel mai frumos Crăciun din viața lui, 
apoi și-a pus o dorință și, într-o clipă, a ajuns acasă.

De atunci, spune tuturor: „De Crăciun se înde-
plinesc toate dorințele, dacă ții în mână o stea!” 

Damian Buțu, 
poveste publicată și pe MagazinCritic.ro

Foto: pixabay
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La început de an, să ne primenim sufletele!
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O anumită reflecție a teologului Danion Vasile 
mi-a reținut atenția pentru că semnala un aspect 
pe care astăzi îl sesizăm vag sau, mai bine zis, 
doar persoanele cu un grad sporit de sensibilitate 
îl constată, deși, în mijlocul societății actuale, ne 
ferim parcă să-l înțelegem, afișând la unison un in-
diferentism moral, aproape maladiv, deși ne numim 
„creștini practicanți”.

„Hristos – spunea acesta – a revoluționat lumea. 
Urmașii Lui sunt sfinții. Sfinții nu au biciuit niciodată 
păcatul pentru a se pune pe ei înșiși în situația de 
campioni ai credinței, ci numai pentru a arăta că 
păcatul duce la moarte, că păcatul este pregusta-
re a morții… Oamenii înțeleg cu greu că păcatul 
înseamnă moarte. Și de aceea, când sfinții au pre-
dicat împotriva păcatelor, păcătoșii i-au considerat 
extremiști. Dar ce să facem, la fel de extremistă a 
fost și propovăduirea lui Hristos: Vai celor ce merg 
pe calea cea largă!”.

Acum, la început de an ar trebui să ne întrebăm: 
Dacă păcatul e pregustare a morții, ce facem noi 
pentru a pregusta viața?

Dacă viața este o cale a mântuirii, o cale strâmtă, 
în înțeles evanghelic, de ce suntem tentați din ce în 
ce mai mult, aproape hipnotic, să alegem calea cea 
largă care duce la pierzare?

Sigur, răspunsurile pot fi multiple și în favoarea 
celor care preferă „altceva” decât poate să ofere 
Biserica.

Căutăm „noul”, spunând că Biserica s-a învechit.
Căutăm „eticheta” și „reclamele” de tot felul și 

înțelegem, într-un limbaj convențional, doar al nos-
tru, al generației postdecembriste, că Iisus Hristos 
nu mai este actual, că viața duhovnicească „s-a 
demodat”.

Dar sunt și tineri care dovedesc contrariul, care 
și-au făcut cale prin democrație și au cunoscut ade-
vărata libertate în duh. Ei sunt frumoși prin curățenia 
lor sufletească și trupească, prin curajul de a spune 
„nu” răului.

De aceea, înainte să ne pronunțăm asupra fap-
tului că generația tânără a rupt cu moralitatea să 
recunoaștem că, într-o oarecare măsură, ea este 
rodul unor părinți care demult au încheiat un acord 
tacit cu o realitate nu foarte apropiată Bisericii, în 
care, așa cum spunea Părintele Paulin de la Putna 
„Hristos nu și-a primit partea de credință și de iubire”.

Vrem cu toții schimbarea, dar nimeni nu începe 
cu propria persoană. Binele și frumosul au devenit 

utopii într-o lume care încă mai cuprinde în sine 
aceste categorii morale, dar a încetat să o demon-
streze sau a obosit să aducă dovezi concludente 
într-o societate în care nonvaloarea primează.

Astăzi iubim, postim, ne rugăm, legăm prietenii 
și facem milostenie etc. „altfel”, cu pretenția de a 
se recunoaște că totul este făcut așa cum trebuie, 
că răul nu ne afectează atât de mult, că încă nu 
ne aflăm în derivă. Dar cât de plauzibile sunt toate 
acestea, dacă ne-am îndepărtat de Hristos și de 
Biserică, „stâlp și temelie a adevărului” (I Timotei 
3, 15)?

Să încercăm să înțelegem că pentru suflet, 
fiecare clipă valorează cât un „început de an”, cu 
condiția să fie început bun mântuirii noastre. Să 
prețuim așadar începutul și să lucrăm desăvârșit, 
ca să putem aștepta cu bucurie rodul de la sfârșit!

Monica Buțu, 
degetelecolorate.wordpress.com

mailto:contact@asociatiadart.info
http://facebook.com/asociatia.dart.tgjiu
http://facebook.com/groups/sindrom.down.gorj/
http://tipografiateodamarart.wordpress.com
http://provitatargujiu.wordpress.com
mailto:contact@asociatiadart.info
http://degetelecolorate.wordpress.com
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POVEȘTI DE SUCCES – proiectul 
EUforTrisomy21 România

Din echipa României pentru proiectul internațional EUforTrisomy21 am făcut parte 
și noi bucuroși. 

În această minunată aventură, coordonată de Iulia Rus, au fost publicate anul 
trecut și poveștile unor copii și tineri de ispravă pe pagina dedicată de Facebook: 
facebook.com/EUforTrisomy21Romania/

(Un „like” și un „share” ne ajută să creștem comunitatea și să fim mai vizibili. 
Mulțumim!)

Îi vom cunoaște în cele ce urmează.

Mara
... este o tânără care are 18 ani, mulți îngeri păzitori 

și sindrom Down. A venit pe lume în Arad, ca al doilea 
copil dorit de familia Oprea și ca să ofere lecții de viață 
persoanelor din jurul ei și nu numai. 

Iubirea primită și oferită, munca de 
recuperare, provocările și încurajările, 
ambiția și veselia au dezvăluit în timp 
un copil valoros care demonstrează, pe 
moment ce trece, că viața e frumoasă, 
că niciodată, dar absolut niciodată, nu 
vom ști ce resurse valoroase deține o 
persoană, decât dacă îi oferim și ne 
oferim timp să le descoperim împreună.

Mara a avut și are ritmul ei de dez-
voltare, ritm pe care și-au pus amprenta 
membrii familiei, chiar familia extinsă, 
cadrele medicale și terapeuții, cadrele 
didactice și personalul auxiliar din 
învățământ, colegii de clasă și părinții 
lor, antrenorii, artiștii, voluntarii, priete-
nii ei de la Asociația INTEGRA și din 
toată țara, echipa Special Olympics 
România. 

Urmând un traseu școlar în școli de 
masă cu structură de sprijin, în prezent 
(2021 – n.n.) Mara este elevă în clasa a XI-a, profil textil, 
la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad. Dincolo 
de școală, Mara are și un traseu sportiv, care a început 

Yasmin
... are 31 de ani, este din Constanța. Este absolventă 

a Facultății de Psihologie din cadrul Universității „Andrei 
Șaguna” și în prezent lucrează ca psiholog junior la Cen-
trul Psihologic „Marea Neagră” pentru copii cu autism. 
Povestea ei o puteți descoperi din reportajul de mai jos:
https://www.facebook.com/Autism24H/
videos/1476873735755408

Felicitări, Yasmin și felicitări familiei tale pentru faptul 
că ai ajuns aici! Apreciem mult eforturile depuse. 

Echipa EUforTrisomy21 România

acum 9 ani, odată cu participarea la concursurile regionale 
și naționale Special Olympics România și a culminat cu 
participările de la Jocurile de Înot Special Olympics ale 
Monaco 2014 și ale Ungariei 2016, precum și la Jocurile 
Mondiale Special Olympics Austria 2017 (snowshoeing) 
și Abu Dhabi 2019 (înot), la fiecare participare urcând pe 

podium.
Norocul fantastic al Marei are chipul 

Oamenilor minunați care au înconju-
rat-o în permanență, Oameni care au 
ajutat-o să facă primii pași și au ghidat-o 
în descoperirea cititului, scrisului, înotu-
lui, picturii, teatrului, dansului, muzicii, 
Oameni care au apreciat-o pentru fie-
care pas în față și care au ajutat-o să 
pășească în continuare cu încredere, 
Oameni care acum întregesc marea 
ei familie.

Mara este veselă, optimistă, 
ambițioasă, curajoasă, isteață, curioa-
să, harnică, îndrăzneață, perseverentă, 
iubitoare. Dăruiește, atunci când simte, 
un zâmbet și o îmbrățișare care îți ră-
mân lipite de suflet definitiv. Mara are 
multe de oferit, pentru cei cu mintea 
și sufletul deschise către simplitate și 
diversitate. Și… are doar 18 ani…

Mara, ești o sursă de inspirație pen-
tru noi! Suntem siguri că părinții tăi sunt mândri de tine. 

Echipa EUforTrisomy21 România
#downSyndrome #EUforTrisomy21 #Trisomy21 #inclusion

http://facebook.com/EUforTrisomy21Romania/
https://www.facebook.com/Autism24H/videos/1476873735755408
https://www.facebook.com/Autism24H/videos/1476873735755408
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Povestea Ioanei Ciobanu
 
 MOTTO: Întâi fă ce e necesar,
    Apoi fă ce este posibil,
    Apoi încet, va veni și imposibilul. 

„Mă numesc Ioana Elena Ciobanu, am 39 de ani și sunt 
din Oradea de la Asociația Down Oradea”. Așa începe 
povestea Ioanei.

Ioana Elena Ciobanu s-a născut într-o familie în care 
a fost foarte așteptată. A rămas singurul copil, deoarece 
Dumnezeu i-a chemat la El, în cer, pe ceilalți doi frățiori, 
încă înainte de a se naște. Poate de aceea suntem așa de 
binecuvântați, având 3 îngeri: 
unul lângă noi și doi în ceruri.

Încă de la naștere s-a lup-
tat din toate puterile pentru 
viața sa, învingând hemo-
ragia cerebrală, apoi toate 
urmările ei și bolile care au 
măcinat-o ani de-a rândul. 
Am luptat alături de ea și am 
reușit să învingem unul după 
altul obstacolele care ne-au 
ieșit în cale.

Parcursul școlar a fost tot 
așa de greu, deoarece am 
ales școala de masă, încă 
începând de la grădiniță, 
cu toate greutățile integrării 
într-o societate care avea 
obișnuințele ei și nu prea 
acceptă persoanele cu 
dizabilități. O educatoare 
mi-a spus „dacă-i handicapat, 
să meargă la handicapați”. 
De parcă există o țară pentru 
oamenii sănătoși și una pen-
tru cei cu dizabilități. Trebuie 
să-i iertăm pe cei care spun 
așa, luând exemplul lui Iisus 
Hristos „Iartă-i Doamne, că 
nu știu ce fac.”

Oricum, am întâlnit oa-
meni minunați în drumul 
nostru școlar și Ioana a reușit să termine 12 clase, fără 
examen de bacalaureat, în anul 2000. An istoric pentru 
omenirea întreagă.

Ioana a intrat direct în serviciul social înființat de 
Asociația noastră Down Oradea, în care este și astăzi, 
„Centrul de zi IEDERA pentru tineri și adulți.” 

Munca nu a încetat, Ioana a continuat să se dezvolte, 
să participe la programe și proiecte în cadrul Centrului 
nostru sau în cadrul altor proiecte și programe ale altor 
entități.

Îi place foarte mult să danseze, învață singură de pe 
internet dansuri ca stepul, baletul, valsul, cu care apoi 
participă la serbările Asociației, sau este invitată la anumite 
conferințe sau programe artistice singură sau cu colegii...

Special Olympics România (SOR) a jucat un rol 
covârșitor în viața Ioanei și a multor copii și tineri din 
România. A dat sens vieții lor, pentru unii a schimbat 

destine. Ioana a participat pe plan național la multe Jo-
curi Regionale și Naționale S.O. (Special Olympics) și la 
multe programe de dezvoltare și formare. Unul dintre ele 
a fost programul „Sportivi lideri”, unde a învățat cum să 
se prezinte, cum să țină un discurs, cum să realizeze un 
interviu etc., lucruri care i-au deschis drumul spre implicare 
pe plan internațional.

La Jocurile Internaționale ale României, Constanța 
2006, Ioana a citit discursul de întâmpinare a sportivilor 
S.O. din 14 țări. A fost poarta de intrare în lumea fantasti-
că a Special Olympics. În 2006 a fost aprobat dosarul de 
Mesager Global Internațional S.O., fiind reprezentantul 
Europei, alături de Patrick Bremmer din Germania, în clasa 
de 12 tineri reprezentanți ai tuturor continentelor lumii.

A început periplul mondial 
al Ioanei în această lume de 
poveste, alături de mentorul 
ei de la S.O., Roxana Ossian.

- 2006 Tallin (Estonia) 
– Conferința S.O. Europa-
Eurasia – Prima întâlnire cu 
lumea de basm.

- 2007, Washington, 
S.U.A. – Seminarul Mesa-
gerilor Globali Internaționali 
– 3 săptămâni de învățare 
a noului rol de reprezentant 
ai sportivilor S.O. din lumea 
întreagă.

- 2007, Shanghai – China, 
Jocurile Mondiale de vară 
Special Olympics.

- 2008, Karlsruhe, Ger-
mania – participare la Jocu-
rile Naționale S.O. ale Ger-
maniei – a obținut medalia 
de argint la Bocce.

- 2008, București, Româ-
nia – Conferința Regională 
S.O. Europa-Eurasia.

- 2009 Boise, Idaho, SUA 
– participare la Jocurile Mon-
diale de Iarnă S.O., unde s-a 
întâlnit cu Nadia Comăneci și 
a luat prima lecție de patinaj 
cu legendarul gimnast Burt 

Conner, soțul ei.
- 2010 – Bruxelles, Belgia – la Parlamentul European, 

a vorbit pentru susținerea următoarelor Jocuri S.O. Euro-
pene de la Varșovia și a celor Mondiale de la Atena.

- 2012 – New York, S.U.A. – a treia oară în Statele 
Unite, unde a participat alături de Directorul Național 
al Fundației Special Olympics România, Cristian Ispas, 
la întâlnirea organizată de „Inițiativa Globală Clinton”. 
Pentru prima dată la acest tip de evenimente sunt invitați 
reprezentanți ai persoanelor cu dizabilități intelectuale. 
Mulțumim S.O.!

O realizare care a devenit foarte dragă sufletului ei a 
fost câștigarea titlului de Miss Down 2013, la prima ediție 
a Festivalului „Flori de mai”, organizat de Asociația Down 
CER Cluj. Mulțumim, Adriana!

Înainte de aceste vise devenite realitate, în timpul lor, și 
după încetarea misiunii ei de Mesager Global Internațional 
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Special Olympics, Ioana a rămas aceeași colegă atentă, 
muncitoare și prietenoasă cu colegii și prietenii ei din ca-
drul Centrului de zi al Asociației Down Oradea.

Ioana a fost un deschizător de drumuri, un spărgător 
de limite, a fost o sursă de inspirație pentru multe familii 
care au copii cu Sindrom Down. A dat speranțe realizabile 
tuturor celor care i-au auzit sau citit povestea de viață.

În momentul de față există o pleiadă de copii și tineri 
cu Sindrom Down care au pornit pe drumul lor, realizând 
lucruri incredibil de frumoase, îmbogățind și ducând 

mai departe la un alt nivel realizările lor și minunata lor 
experiență, fiind ei înșiși de acum izvoare de inspirație 
pentru cei ce vin din urmă.

Mulțumim, Special Olympics România...!
„Se spune să ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se 

împlinească. Mie mi s-au împlinit multe vise, chiar mai 
multe de câte am visat. Secretul? Să nu renunți niciodată 
la luptă!”

Oradea, 17.02.2021
Echipa EUforTrisomy21 România e mândră de tine!

Teodor
... este al doilea copil dorit cu speranță și bucurie de 

familia Tănase. A apărut în viața noastră ca un copil speci-
al, cu Sindrom Down. Teodor, „dar de la Dumnezeu’’, ne-a 
cucerit din prima clipă în ciuda problemelor de sănătate. 
Cu multă răbdare, speranță, ambiție și iubire am reușit să 
trecem peste durerea de a nu fi acceptat la grădiniță și la 
o școală de masă.

Teodor a început la vârsta de 8 ani o școală specială 
din localitate și, cu ajutorul cadrelor didactice și a mamei, 
a descifrat tainele literelor, ale cifrelor, cititul, socotitul, 
scrisul, limbajul, calculatorul, muzica, dansul popular și 
sportul.

A obținut o diplomă de confecționer la Școala Profesi-
onală după 11 ani de școală. Ajutat de familie, a reușit să 
practice sporturi: fotbal, aruncarea mingii de oină, tenis 
de masă, atletism, darts. A participat la concursuri Special 
Olympics și Paralimpics obținând trofee, medalii, diplome. 

Teodor citește mult, îi plac cărțile despre natură și cele 
religioase, se roagă pentru toată lumea și a reușit să-și 
împlinească visul, să devină ipodiacon la Biserica ortodoxă 
din localitate. Teodor e un tânăr minunat, vesel, ambițios, 
elegant, harnic, răbdător, iubitor și apropiat de prietenii săi 
din Asociația „Dai o Șansă” Alexandria. 

Are multe proiecte, vise, alături de prietenii săi speciali 
și își dorește o viață cât mai normală.

Felicitări Teodor, felicitări familiei! 
Echipa EUforTrisomy21 România e mândră de tine!

Teo Bucur
„Teo zâmbește în colțul gurii și 

se pregătește să iasă pe ușă. Are 
același zâmbet șăgalnic, combinat cu 
nevinovăția pură din privire. Emană 
iubire prin toți porii și realizez că pro-
babil nu o să-și dea seama niciodată 
câte destine a influențat. Cum a fost 
un motor pentru schimbare.

Cosmin Darius Theodor Bucur 
are 20 de ani și a demonstrat încă 
din primele clipe ale venirii pe lumea 
asta că este un luptător. Ca în multe 
alte cazuri, sindromul Down a venit 
cu multe altele asociate, printre care 
complicații puternice la inimă. Ironic, 
fix la inima cu care iubește atât de 
pur. 

A locuit în spital ani de zile pentru 
că a sta departe de doctori era mult 

prea periculos, a făcut 4 operații la 
inimă combinate în una singură (asta 
la vârsta de numai 1 an), a luptat 
și a supraviețuit. Povestea lui însă 
începe abia apoi, după momentul 
„renașterii”. 

Începe la momentul când a de-
venit sursă de inspirație și rădăcină 
pentru povestea care avea să devină 
Asociația Down Plus București. 

Începe în momentul în care a în-
ceput să se antreneze la numeroase 
sporturi precum înot, gimnastică, ski 
și să participe la concursuri naționale 
și internaționale.

Începe în momentul în care a de-
venit designer, artist și model pentru 
defilările de modă Monochrome și 
heART COUTURE, primele prezen-
tări de modă din lume dedicate în to-
talitate persoanelor cu sindrom Down.

Începe în momentul în care a fost 
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Raluca, tânăra cu Sindrom Down 
care poate face orice își dorește

De la reporter TV, la instructor de zumba, de 
la concursuri de Miss la lucrător comercial sau 
vedetă într-un reality-show la TV („Down the 
Road. Aventura”), nimic nu este prea mult sau 
prea greu pentru Raluca Avram.

La 33 de ani, tânăra cu Sindrom Down din 
Cluj-Napoca își dorește să facă lucruri pentru 
ea, să fie independentă, să se căsătorească 
și să ajungă la casa ei. E îndrăgostită de dans 
sub toate formele lui. A făcut până acum balet, 
dansuri popula-
re, zumba, vals, 
dans contempo-
ran. Toate i-au 
umplut inima de 
bucurie. Raluca 
îndrăgește tare 
mult și gimnas-
tica aerobică, o 
practică singură 
acasă și uneori 
la sală sub în-
drumarea unui 
antrenor.

Raluca este 
pasionată și de 
muzică, bucătărie, curățenie, munca de la ate-
lierul Active Down Studio din Cluj-Napoca și de 
munca de reporter. De câțiva ani este reporter 
de teren la emisiunea „Fără prejudecăți” de la 
TVR Cluj. Cu toate că este o persoană destul de 
timidă, munca în televiziune este pentru ea prilej 
de descoperire a unei lumi noi pline de fascinație. 
Și nu în ultimul rând, Raluca este pasionată de 
concursurile de Miss. În 2015 a câștigat titlul de 
Miss Down în cadrul unui concurs organizat în 
orașul ei.

Primul pas, după experiența de la emisiunea 
„Fără prejudecăți!” de la TVR Cluj (cu care mai 
colaborează, exceptând perioada de distanțare 
din pandemie), a fost să-și caute un job. A parti-

cipat la un eveniment de recrutare organizat la 
Cluj-Napoca de către un mare retailer și a primit 
o șansă de la acest angajator. A făcut trainin-
gul destinat oricărui nou angajat din domeniul 
comercial și, din februarie 2020, a început să 
lucreze la un cunoscut hypermarket. Cel mai 
mult la muncă îi place să aranjeze marfa pe raft. 
Ce i se pare greu? „Nu mi se pare nimic greu, 
poate uneori, dimineața, când trebuie să mă 
trezesc este puțin dificil, dar mă trezesc și totul 
este bine apoi”, ne-a povestit Raluca. Chiar dacă 
lucrează doar două ore/zi, Raluca a avut timp 
să-i cunoască și să-i îndrăgească pe colegii de 
echipă și spune că își face treaba și totul este 

bine pentru toți. 
„Sunt mândră 

că am devenit om 
al muncii. Asta 
cred că este cea 
mai mare realiza-
re din viața mea”, 
spune Raluca.

Programul ei 
la muncă arată 
așa: „La ora 10 
îmi scanez car-
tela, apoi solicit 
șefului de tură să 
îmi spună ce ra-
ion am în grijă în 

fiecare zi. Preiau raionul, apoi aranjez marfa, 
adun ambalajele și le duc la containere în spatele 
magazinului. Apoi la ora 12 fix trebuie să scanez 
de ieșire cartela, merg la vestiar, uneori la biroul 
resurse umane pentru a semna documente, acte 
adiționale cu activitățile, apoi plec acasă”.

Florin, managerul magazinului din Cluj unde 
lucrează Raluca, o descrie prin următoarele 
cuvinte: Devotament, curiozitate și pasiune. „Pe 
lângă faptul că Raluca creează o atmosferă plă-
cută, are avantajul enorm al dedicării. Apreciem 
devotamentul și seriozitatea de care dă dovadă 
în fiecare zi”, mai spune el. La început, angajarea 
Ralucăi în cadrul echipei noastre – își amintește 
Florin – a fost provocatoare – atât pentru ea, cât 

Povești de succes

pe platourile de filmare pentru „The Sisters Brothers”, în 
calitate de coleg alături de Joaquin Phoenix, Jake Gyl-
lenhaal și mulți alții.

Începe în momentul prezent și mai are multe de 
influențat, de inovat, de schimbat, de iubit. Pentru că, la 

fel de pur și de nevinovat cum a făcut-o până acum, va 
schimba lumea și de acum înainte.”

Felicitări Teo, felicitări familiei! 
Suntem foarte mândri de tine!
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și pentru noi. Însă entuziasmul și curiozitatea de 
a fi implicată într-o experiență nouă și unică a 
făcut ca procesul de integrare să fie o aventură, 
deschizând poarta către spiritul devotat al Ra-
lucăi. Este un angajat de încredere, nu renunță 
până când nu termină munca pe care a început-
o, fiind la fel de productivă ca ceilalți angajați. 

„Angajarea Ralucăi a adus un suflu nou co-
lectivului. Împreună creăm un mediu antrenant, 
fiind provocați mereu să gândim „out of the 
box”, depășindu-ne limitele. Tot colectivul a ob-
servat dragostea și bucuria cu care se prezintă 
la muncă, iar rezultatele ei ca angajat în cadrul 
magazinului sunt pozitive și productive”.

Florin, managerul hypermarket-ului din Cluj-
Napoca, recomandă angajarea persoanelor 
cu dizabilități, datorită faptului că procesul de 
adaptare este unul rapid. El spune că aceste 
persoane sunt loiale locului de muncă, iar impli-
carea de care dau dovadă devine un factor care 
ajută la creșterea motivației echipei.

De-a lungul timpului, Raluca Avram a coche-
tat cu mai multe posibile joburi. I-ar plăcea să 
lucreze cu copiii, să-i învețe ce știe și ea – să 
danseze, să gătească, să-i inspire să facă sport.

A fost mereu o fetiță sfioasă, dar care oferea 
multă dragoste. Grădinița a fost una de masă, 
dar școala a fost una specială. Sportul a apărut 
mai târziu în viața ei, la un an după înființarea 
asociației destinate adulților cu Sindrom Down 
care îi poartă numele, Asociația Down – Centrul 
Educațional Raluca. Invitația către sport a venit 
din partea echipei de la Special Olympics în 
anul 2011 la Jocurile Naționale. Prima medalie 

a fost cel mai minunat lucru care i s-a întâmplat 
până atunci. Avea deja 25 de ani. Cea mai de 
preț medalie este cea câștigată în Coreea de 
Sud în iarna anului 2013. Părinții au sprijinit-o să 
poată spune „DA” tuturor provocărilor/invitațiilor 
venite din partea noilor ei prieteni de la Special 
Olympics. 

„Am inițiat la Cluj un festival care să pună în 
valoare talentul acestor oameni minunați. În a 
patra ediție, a primit titlul Miss Down! Special 
Olympics a făcut din ea un leader. Activitățile 
socio-cultural-educative au făcut-o să se simtă 
importantă și apreciată de oameni!”, spune Adri-
ana Avram, mama Ralucăi.

Tot dumneaei povestește că a visat mereu o 
întreprindere socială în care tinerii din asociație 
să aibă un loc de muncă. „Am încercat în anul 
2016, dar am eșuat cu o gaură destul de con-
sistentă în bugetul familiei și cu un gust amar 
în ceea ce privește incluziunea socială pe piața 
muncii. În 2019, Raluca a participat la un interviu 
pentru obținerea unui loc de muncă și am fost 
de-acord cu asta”, mai adaugă doamna Avram.

Raluca este absolventă a Școlii Speciale 
nr. 1 din Cluj-Napoca, dar și a Școlii de Arte și 
Meserii, cu specializarea tehnician horticultor. A 
terminat fiecare an ca premiantă, iar din 2010 s-a 
alăturat grupului de tineri cu Sindrom Down de 
la Centrul Educațional Raluca pentru a practica 
activități culturale sau sportive. (sursa: angajare.
specialolympics.ro)

Felicitări Raluca, felicitări familiei! 
Noi, echipa EUforTRISOMY21RO, suntem 

foarte mândri de tine!

Povestea lui Andrei
La ora 8:00 dimineața, tânărul de 25 de ani, Andrei 

Cupșa, intră pe poarta centrului „Luchian” din Baia Mare, 
„serviciul lui”. De aproape patru ani de zile, el face zilnic 
voluntariat la acest centru pentru că vrea să ajute, așa 
cum și el a fost ajutat la rândul lui. Pe umăr poartă gean-
ta de sport, pentru că în fiecare zi din cursul săptămânii 
merge la înot, fitness, dans, iar sâmbăta, merge la călărie. 
Marțea, de la 18.00-19.00, face voluntariat și la Centrul 
de Zi „Luchian” cu Sportivii Tineri. 

La centru, ca și la fitness și la călărie, își ajută instruc-
torii și este cel mai bun exemplu pentru ceilalți copii și 
tineri. De la zi la zi și-a asumat mai multe responsabilități, 
mai multe sarcini.

Un tânăr „activ” și „altruist”, ați spune. Și așa este 
Andrei, cu mențiunea că este o persoană cu Sindrom 
Down, ai cărui părinți au decis la naștere că va face tot 
ce își dorește și a cărui familie l-a sprijinit din tot sufletul.

„Face înot și merge la sală, iese cu prietenii, merge 
la călărie, iarna schiază, ascultă muzică, gătește. Când 

mergem la țară, Andrei este de mare ajutor: aduce lemne, 
repară lucruri, hrănește animalele și nu uită niciodată să 
viziteze câteva persoane în vârstă care sunt singure și au 
nevoie de ajutor și companie”, ne povestește mama lui 
Andrei. Ea spune că băiatul a învățat ce înseamnă să ajuți 
pentru că și el a fost ajutat; a învățat demult cât contează 
exemplul personal, pentru că și el a avut modele (și le 
are încă); a văzut ce înseamnă empatia și acceptarea 
faptului că toți suntem diferiți, pentru că el a fost acceptat 
și apreciat pentru ceea ce poate și pentru cine este.

Din 2011, participă în fiecare an cu Special Olympics 
România la diverse competiții naționale și internaționale. 
Zecile de medalii și diplome stau la loc de cinste în ca-
mera lui.

Dacă ar fi să se prezinte singur, ne spune că îi place 
muzica, filmele horror și jocurile PS4. „Fac schi și înot de la 
9 ani, sunt un mare campion și voluntar la Centrul „Luchian”, 
unde îi ajut pe copiii mici la puzzle, logopedie, gimnastică și 
ce mai trebuie pe acolo. Am cea mai bună mamă care este 
mândră de mine”, spune Andrei. Dacă te uiți pe pagina lui 
de Facebook descoperi că pasiunea pentru muzică l-a dus 

http://angajare.specialolympics.ro
http://angajare.specialolympics.ro
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Donații
Fie că doriți să ne sprijiniți activitatea sau 
proiectele actuale, fie doriți să dezvoltăm 
proiecte noi, ne puteți ajuta cu o donație, 

oricât de mică. Orice bănuț contează și are 
valoarea sa, dacă ne gândim la pilda 
biblică referitoare la bănuțul văduvei. 

De asemenea, puteți gratuit să direcționați 
3,5% din impozit către noi. 

Formular pe asociatiadart.info sau pe 
https://redirectioneaza.ro/asociatia-down-art-therapy.

Asociația Down Art Therapy
Cod SWIFT CECEROBU

CUI 3458 2574
IBAN RO 45 CECEGJ 0130 RON 0726 755

deschis la CEC Bank Sucursala Tg-Jiu 
Contact: 0758.01.01.01 (Radu)

la concerte pentru a-și întâlni idolii. Își ajută mama în gos-
podărie și uneori chiar gătește. A și participat la emisiunea 
„Chefi la cuțite”. Andrei face mult mai multe decât mulți tineri 

de vârsta sa. Asta nu ar fi fost posibil dacă mama sa nu ar 
fi avut răbdarea și perseverența pentru a-l face pe Andrei 
să nu se simtă exclus și să își arate abilitățile în activitățile 
pe care le practică.

Andrei a fost la grădinița de masă și apoi a început 
lupta pentru a fi acceptat în școala de masă. „Partea cu 
școala a fost o luptă a mea cu necunoașterea legii, cu 
teama de nou a profesorilor și a celor de la inspectorat. Nu 
am avut probleme cu colegii lui Andrei sau părinții lor. Am 
plătit profesor de sprijin din banii mei, am mers la ședințe 
cu părinții, am fost în comitetele de părinți, în consiliile de 
administrație ale școlii, în toate acțiunile organizate de 
școală. Nici măcar nu i-am luat gradul grav de handicap 
(dacă avea grad grav nu putea să fie în școala de masă). 
Integrarea lui Andrei în școala de masă a fost rezultatul 
luptei noastre și a însemnat deschiderea unui drum. Altfel 
stau lucrurile azi în școlile din Baia Mare”, mărturisește Lili-
ana Cupșa, de profesie medic. Mama lui Andrei nu a crezut 
nicio clipă că vor fi lucruri pe care să nu le poată face. Și 
așa a fost, într-un ritm propriu, cu ajutor și încurajare, a 
mers în picioare, a vorbit, s-a dus la școală, a terminat 
liceul cu o diplomă de „tehnician design vestimentar” și a 
început să facă sport, lucru care i-a sporit încrederea în 
sine și abilitățile.

Deși face multe lucruri singur și călătorește singur în 
unele competiții sportive, drumul până la independența 
totală este lung. Ceea ce îi lipsește acum lui Andrei Cupșa, 
tânărul de 25 de ani, este un loc de muncă plătit. Nu ne-
apărat pentru bani, ci pentru încrederea pe care i-ar da-o 
banii câștigați de el.

Felicitări Andrei, felicitări familiei! 
Ești un model pentru noi!

Flavia cu zâmbetul ei 
cucerește inimile tuturor

Ioana Flavia este o tânără de 18 ani cu Sindrom Down 
din Brașov. Diagnosticul ne-a determinat să luptăm și să 
revedem prioritățile familiei încă de la naștere.

Dezvoltarea ei ca bebeluș a fost similară tuturor copi-
ilor: a fost înconjurată de grija și dragostea părinților și a 
întregii familii. A fost văzută ca pe un dar minunat, ca pe o 
mică prințesă de care nu te puteai dezlipi. A avut parte de 
dragostea și încurajarea surorii mai mari. Flavia a avut în 
sora ei un model ce a inspirat-o să atingă obiectivele ce și 
le-a propus. În toate situațiile primea zâmbete, îmbrățișări 
și aplauze. Încă de mică, era receptivă la povești și profita 
din plin de viață. Vacanțele la țară la bunicul ei i-au trezit 
curiozitatea pentru lumea ce o înconjoară, au făcut-o mai 
atentă și mai implicată. Tot ce era viu și prietenos prin 
curțile vecinilor a interesat-o din prima clipă și și-a găsit 
un motiv de fericire din iubirea ei pentru animale.

La aceste experiențe stimulante s-au adăugat multe ore 
de logopedie și alte terapii ajutătoare, ceea ce i-a permis 
să se integreze în parcursul școlar clasic, de masă, mai 
întâi la grădiniță, apoi clasele primare și gimnaziale. În 
această perioadă, Ioana a frecventat în principal Școala 
Gimnazială nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” din Brașov. Ioana 
a fost sprijinită de cadrele didactice, mai ales de doamne-
le învățătoare și diriginte, ce au acceptat ca aceasta să 
fie însoțită de mama ei în timpul orelor, pentru a ajuta la 
pregătirea ei.

A reușit să învețe să scrie și să citească în același 
ritm cu colegii ei. Bineînțeles, au fost rezultate bazate 
pe foarte multă muncă, atât din partea Ioanei, dar și din 

partea întregii rețele de sprijin: părinții, colegii de școală 
și cadrele didactice, de a adapta programa școlară la 
posibilitățile ei și de a o ajuta în a o parcurge. Au fost 
eforturi care au fost posibile datorită bunăvoinței tuturor, 
dar și datorită atașamentului pe care Ioana îl simte față 
de persoanele din jurul ei, suscitând la rândul ei simpatia 
și zâmbetele tuturor.

Acest parcurs a avut ca scop principal nu atingerea 
performanței școlare, ci de a oferi un cadru de dezvoltare 
similar celorlalți copii de vârsta ei: de a fi acceptată ca 
orice alt elev, de a-și clădi prietenii ca orice alt copil, de a 
învăța despre lumea ce ne înconjoară și mecanismele ce 
o guvernează. Astfel, Ioana a fost într-un mediu stimulant, 

https://redirectioneaza.ro/asociatia-down-art-therapy
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încurajând-o de a-și depăși potențialul de dezvoltare, de 
a crește-n autonomie și de a identifica experiențele ce o 
atrag și care-i pot permite să atingă obiectivul de integrare 
socială și profesională.

Printre aceste experiențe, Ioana a dezvoltat o atracție 
pentru sport și evenimentele sportive. Din acest motiv, 

ne-am integrat în activitățile Fundației Special Olympics 
România, organizație ce identifică disciplinele sportive ce 
pot fi practicate de copii cu sindrom Down și încadrează 
participarea lor la diverse competiții sportive.

A participat la jocurile regionale din anul 2014 din 
Brașov. Ulterior, grație capacităților ei sociale, a fost inte-

grată într-un proiect dedicat promovării tinerilor lideri cu 
dizabilități intelectuale, în cadrul căruia a fost formată ca 
lider. Au urmat o serie de evenimente bazate pe această 
primă experiență: Summitul Tinerilor din București, Work-
shop-ul Școlii Unificate și Tineri Lideri, Jocurile Naționale 
Special Olympics România din Târgoviște și Deva.

Cea mai remarcabilă realizare a Flaviei a fost participa-
rea la Summit-ul Global al Tinerilor Lideri Special Olympics 
în martie 2019 la Abu Dhabi, în binom cu verișoara ei, 
Lavinia, ca partener fără dizabilități, și având sprijin de la 
mentorul Special Olympics România. Timp de 5 zile a trăit 
experiențe unice: a cunoscut tineri din întreaga lume, a 
pregătit un program cultural bazat pe dansul Brașoveanca 
în cadrul unei seri culturale, a învățat despre curaj și în-
credere în sine. S-a remarcat prin calitățile și zâmbetul ei 
și a construit multe prietenii; a revenit mult mai puternică 
și mai încrezătoare în forțele proprii. Ulterior, alături de 
ceilalți participanți români, a făcut parte din delegația 
primită de Președintele României la Cotroceni pentru a-i 
felicita pentru rezultatele obținute la această competiție, 
întâlnire ce a avut loc în aceeași zi în dimineața căreia 
Flavia participase la proba de limba română din cadrul 
examenului de capacitate.

În prezent (2020 – n.n.), Flavia este elevă la Colegiul 
Tehnic Transilvania din Brașov, în clasa a 10-a, pregă-
tindu-se în domeniul Estetică. Ca orice alt adolescent 
de vârsta ei, Flavia este o persoană cu diverse pasiuni: 
citește foarte mult, practică activități sportive zilnic, role, 
patine și karate, dar mai ales iubește muzica și dansul. De 
altfel, și-a îndeplinit visul de a cânta și dansa pe o scenă 
adevărată, a acordat interviuri TV. Este prezentă pe rețele 
de socializare, unde postează zilnic mesaje pentru prie-
tenii ei. Visul ei este de a participa la emisiunea „Românii 
au talent” pentru a o întâlni pe Andra – idolul ei, ale cărei 
melodii le cântă zilnic.

Are doar 18 ani, deci are încă suficient timp pentru a-și 
îndeplini acest vis și multe altele. Una dintre speranțele 
ei și ale tuturor din jurul ei este să devină suficient de 
autonomă și capabilă pentru a putea lucra și de a-și trăi 
viața pe care și-o visează.

Felicitări Flavia, felicitări familiei! Ne inspiri.

Alexandru Țurcanu
... un copil-minune și o minune de copil. Viața nu a 

fost chiar așa de îngăduitoare cu el, dar el nu a îngăduit 
niciunui obstacol să îi stea în cale. Diagnosticat la naștere 
cu Sindrom Down, a avut de luptat cu limitele bolii sale, 
care îi încetinește ritmul de dezvoltare, a învins leucemia, 
prejudecățile celor din jur, a frecventat o grădiniță normală, 
iar acum este elev la o școală generală obișnuită. Face 
înot, karate, judo, schiază, patinează, merge cu rolele 
și are o mulțime de prieteni. Desigur, în spatele acestor 
realizări, care pot părea simple unui copil obișnuit, stau 
ore de muncă, devotament, iubire și sacrificiu din partea 
familiei, implicare și înțelegere din partea tuturor celor care 
contribuie la recuperarea acestor copii.

La două luni, a început terapiile, pe care le-a continuat 
neîntrerupt până azi. A beneficiat de implicare totală și 
devotament necondiționat din partea familiei, care a înțeles 
că a avea un copil special nu e un capăt de drum, ci o nouă 
cale de a înțelege viața. Prin kinetoterapie și ergoterapie, 

Alexandru și-a învins dificultățile de dezvoltare motorie 
și poate ține acum pasul cu cei de vârsta lui. Logopedia 
l-a ajutat să poată comunica cu cei din jur, fără a avea 
nevoie de intermediari. Desigur, toate aceste terapii sunt 
un proces continuu, o muncă de zi cu zi a specialiștilor 
din cadrul Centrului de Resurse și Asistență Educațională 
„Speranța”, care se ocupă de el și a familiei care continuă 
acasă să lucreze la evoluția lui. Orice pauză poate însem-
na un regres în dezvoltare.

Alexandru are mai multă voință, ambiție și hotărâre de 
a ieși învingător decât alți copii cu un destin mai generos. 
Când lucrurile păreau că se așază pe un făgaș promițător 
pentru el și familia sa, diagnosticul de leucemie a căzut 
ca un trăsnet. Însă el nu a cedat nici acum. A luptat cu 
tratamentul, cu boala, cu efectele secundare și a ieșit, ca 
întotdeauna, victorios și din această încercare.

Curiozitatea și dorința lui de a învăța mereu s-au tradus 
în deprinderi cu care nu se pot lăuda mulți. Înoată ca un 
pește și participă la competiții naționale și internaționale, 
unde urcă pe podium în mod constant. La karate, și-a 
dezvoltat coordonarea și autodisciplina și este mândrul 
posesor al centurii albastre. Sensei se mândrește cu el și 
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îl dă ca exemplu de voință și determinare. Participă chiar 
și la competiții. Nu s-a oprit însă aici și încă un sport i-a 
stârnit interesul: judo. Și acolo a fost îndrăgit de antrenori 
și colegi, pentru că Alexandru are un zâmbet cald și o 
îmbrățișare pentru toată lumea. Cu colegii de la sport și 
cu cei de la centrul unde face terapii, a participat la tabere 
de schi. La fel ca pe tatami sau în bazin, Alexandru e în 
elementul lui și pe schiuri, pe role și pe patine.

La grădinița de masă, a reușit să doboare toate 
prejudecățile și reținerile prin atitudinea sa prietenoasă și 
deschisă. La fel s-a întâmplat și la școală. Alexandru este 
elev la o școală obișnuită, scrie, citește, socotește și, cel 
mai important, este prietenul tuturor.

Un asemenea copil merită întreaga susținere pe care 
o putem oferi. Un gest mic pentru noi poate însemna un 
ajutor de neprețuit, care să îl ducă pe Alexandru dincolo 
de barierele diagnosticului, cu ajutorul tuturor celor care 
îl înconjoară cu dragoste. Răsplata din partea lui e me-
reu mai mare decât oferta – el iubește simplu, profund și 
necondiționat și dăruiește afecțiune așa cum numai un 
suflet pur și inocent poate să o facă.

Felicitări Alexandru și felicitări părinților tăi! 
Suntem mândri de tine, Alexandru!

Echipa EUforTrisomy21RO 

PS: Toate poveștile de mai sus pot fi găsite / 
apreciate / distribuite (de) pe pagina de FB: 

@EUforTrisomy21Romania

Biblioteca DownArtTherapy
Biblioteca „Sfântul Nicodim de la Tismana”, 

dedicată dizabilității în general și sindromului 
Down în special, deține  peste 155 de volume 
(în română și engleză, inclusiv cărți electroni-
ce). Cele mai recente donații provin de la Spe-
cial Olympics România, cărora le mulțumim.

O listă actualizată a volumelor disponibile 
găsiți pe: https://asociatiadart.info/biblioteca/ 

Materialele se împrumută gratuit, 
informații suplimentare la 0758.01.01.01. 

(R.B.)

https://asociatiadart.info/biblioteca/
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Priveghi

Scrisoarea pruncului 
nenăscut

Erată: Dna Șuvar este psiholog clinician.

Pentru Eva1  (Cipru) și toate cele ca ea

Tu, Doamne, stai
la căpătâiul
fiecărei Eve
ce trage să moară.

Radu Buțu

1. https://vimeo.com/202614940 – Dimineata care nu 
se va sfârși / The Very Last Morning (Scenariu, Regia: 
Ciprian Mega)

Iubeşte-mă, mamă, alintă-mă
Cu brațele tale cuprinde-mă,
Tu, cea mai iubită din lume,
Hai, naşte-mă şi dă-mi un nume!

La sânul tău creşte-mă, mamă,
La ceas de durere mă cheamă,
Fii vieții nestinse fântână,
Hai ține-mă, mamă, de mână.

Nu stinge fărâma iubirii,
Zeița mea, plâng trandafirii…
Eu sunt ca şi tine, o şansă,
La vise, la moarte, la viață!

Hai, mamă, gândeşte-te bine,
Sunt mii de speranțe în mine.
Iar eu, doar un prunc fără ştire
Voi fi un ocean de iubire.

Mă vrei? Eu te vreau! Mi-auzi 
glasul?

Hai, mamă, la mine-i popasul.
Opreşte-te din alergare
Şi naşte o dragoste mare!

Corina Nica

Sursa: poeziipentruviata.ro

https://vimeo.com/202614940
http://poeziipentruviata.ro
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Cinematografia modernă, 
obsedată de profit, nu mai face 

demult filme pentru oameni

Ajută-ne să facem un film din dragoste de 
oameni, care le va schimba viața locuitorilor 
orfelinatelor și căminelor de bătrâni din Valea 
Screzii!

SCRUM este un proiect ambițios, un film pen-
tru oameni, care nu poate fi făcut decât de către 
oameni, prin contribuții individuale și colective.

SCRUM va deveni realitate doar dacă tu, 
alături de alți sprijinitori ai proiectului, faci posibil 
acest lucru.

SCRUM nu este un film și atât. Este un lun-
gmetraj despre oameni care au schimbat vieți 
și – foarte important – un film care va schimba 
vieți. Un film despre modele, despre lupta până 
la capăt.

SCRUM este și un omagiu adus figurii părin-
telui Nicolae Tănase, mentorului său, părintele 
duhovnic Gheorghe Calciu-Dumitreasa și, nu în 
ultimul rând, spiritului de învingător din fiecare 
român.

Vom merge cu filmul nostru în cinemato-
grafele din SUA, Canada și Europa. Vrem să 
schimbăm mentalitatea atât acasă, cât și peste 
hotare. Să unim românii și să împlinim, în cel 
mai frumos mod cu putință, misiunea de viață a 
părintelui Tănase din Valea Screzii.

Vrei să ne sprijini? Devino înger 
păzitor și producător SCRUM!

Am pornit la drumul SCRUM cu o mică echipă 
de visători. Aceasta crește încet, dar sigur. Unul 
dintre marile noastre vise este ca SCRUM să 
fie primul film realizat de către minimum 10.000 
de cinefili / filantropi. Un film social, despre o 
realitate tulburătoare, necunoscută sau ignorată, 
din România.

Orice sumă pe care o donezi îți asigură statut 
de producător al filmului SCRUM și de înger 
păzitor al oamenilor care își duc zilele, uitați de 
lume, în două localități din Prahova.

Credem că putem schimba viața lor în bine, și 
că filmul este un mediu ideal pentru a le spune 
povestea. Însă pentru ca asta să se întâmple, 
trebuie să avem toate resursele necesare unei 

producții la cel mai înalt nivel. (Puteți dona direct 
pe site sau folosind contul afișat pe scrumfilmul.
ro/contact – n.n.)

25% din încasările filmului vor ajunge la OR-
FANII și bătrânii ABANDONAȚI din Valea Screzii!

Suntem o echipă mică, iar orice vot de în-
credere contează. Îți mulțumim pentru alegerea 
de a distribui povestea filmului SCRUM și de 
a fi ambasadorul proiectului! Te poți abona la 
newsletter sau urmărește evoluția proiectului pe 
scrumfilmul.ro și pe canalele noastre de sociali-
zare. (www.scrumfilmul.ro/campania)

Nota noastră: cartea minunată cu același 
nume, scrisă de Sergiu Ciocârlan, e disponibilă 
pe site-ul Egumenița – https://www.egumenita.
ro/produse/detalii/4967-scrum. Recenzii despre 
ea puteți citi pe site-urile Doxologia.ro1  și lim-
baromana.org2. 

Echipa DART vă mulțumește anticipat pentru 
orice mic ajutor dat Asociației „7 Cuvinte” pentru 
producerea acestui film, un proiect descoperit 
recent de noi pe care îl susținem din tot sufletul. 

(R.B.)

SCRUM

1.  https://doxologia.ro/scrum-aparitie-editoriala-inedita
2.  https://limbaromana.org/revista/scrum-un-roman-
scris-de-sergiu-ciocarlan-pentru-schimbarea-vietilor-
noastre/

http://scrumfilmul.ro/contact
http://scrumfilmul.ro/contact
http://scrumfilmul.ro
http://www.scrumfilmul.ro/campania
https://www.egumenita.ro/produse/detalii/4967-scrum
https://www.egumenita.ro/produse/detalii/4967-scrum
https://doxologia.ro/scrum-aparitie-editoriala-inedita
https://limbaromana.org/revista/scrum-un-roman-scris-de-sergiu-ciocarlan-pentru-schimbarea-vietilor-
https://limbaromana.org/revista/scrum-un-roman-scris-de-sergiu-ciocarlan-pentru-schimbarea-vietilor-
https://limbaromana.org/revista/scrum-un-roman-scris-de-sergiu-ciocarlan-pentru-schimbarea-vietilor-

