
   

 

Dăruieṣte un sandvici ṣi schimbă viaţa unui tânăr fără adăpost! 

 De câte ori nu ţi s-a întâmplat să treci pe lângă un om al străzii ṣi dintr-o privire sau dintr-un 

simplu gest să ai impresia ca ṣtii totul despre el? Trecem cu toții zilnic pe lângă astfel de oameni, îi 

etichetăm, nu le dăm nicio ṣansă. Ȋn schimb, dacă te opresti, descoperi că acel tânăr care stă pe stradă 

are un nume, o istorie. Acel tânăr, deṣi are 20 de ani, nu există pentru că nu a avut niciodată un 

certificat de naṣtere. Nu a fost o zi din viaţa lui la ṣcoală. Și apoi te întrebi: Cum e posibil aṣa ceva în 

lumea noastră, numită civilizată?  Ȋn vremuri în care s-a globalizat economia, nu s-a globalizat 

solidaritatea.   

 Asociaţia Comunitatea Sant'Egidio ṣi Asociaţia Studenţilor la Istorie "Dacia" (ASID), în 

perioada octombrie 2017 - iunie 2018, a desfăṣurat în sprijinul unui grup de aproximativ 20 tineri fără 

adăpost din Bucureṣti proiectul "Dăruieṣte un sandvici ṣi schimbă viaţa unui tânăr fără adăpost". 

Obiectivele proiectului 

 cunoaṣterea, conṣtientizarea ṣi combaterea indiferenţei ṣi prejudecăţilor existente faţă de tinerii 

străzii în mod particular ṣi faţă de săraci în general; 

 crearea unei reţele umane de solidaritate ṣi implicare concretă a studenţilor în schimbarea 

pozitivă din societate;  

 integrarea socială ṣi pe piata muncii a tinerilor care trăiesc pe stradă; 

 organizarea unei mese de Craciun ṣi de Paste; 

Activitati desfăṣurate 

 Activităţile întreprinse în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului au vizat pe de o parte 

membrii ASID ṣi studentii Facultătii de Istorie - prin organizarea de întâlniri de prezentare la sediul 

ASID ṣi pe reţelele online de comunicare internă, iar pe de altă parte grupul ţintă, tinerii străzii din 

zona Pieţei Unirii din Bucuresti. Activităţile cu tinerii străzii s-au desfăsurat cu frecvenţă săptămânală 

sau de două ori/lună ṣi au constat în: 

  sprijin pentru nevoile imediate ṣi concrete: hrană ṣi obiecte de igienă personală; pe timpul 

perioadelor reci, organizarea unei campanii de strângere de pături ṣi oferirea de hrană/ băuturi 

calde; 

 aniversarea zilelor de naṣtere cu scopul de a-i pune pe tineri în centru si a le reda demnitatea; 

 consiliere în vederea efectuării analizelor medicale periodice ṣi facilitarea accesului la medicii și 

asociațiile care oferă servicii specializate; 

 sărbatorirea împreună a Crăciunului ṣi Paștelui într-un mod familial; 



   

Rezultate 

 1 persoană s-a integrat social ṣi profesional; 

 6 persoane au beneficiat de analize medicale ṣi 1 persoană de control ginecologic; 

 20 de studenţi voluntari pentru 20 de tineri ai străzii; 

 exemplu pozitiv de schimbare la nivel social a modului în care sunt percepute persoanele fără 

adăpost; 

Ceea ce am obținut în urma acestui proiect a depășit cu mult aṣteptările noastre. Ne-am dorit să îi 

ajutăm pe ei, pe tinerii străzii, dar nu ne-am gândit că în felul acesta ne vom ajuta ṣi pe noi înșine 

deoarece am înțeles ca întâlnirea cu un om sărac este o adevarată ṣcoală a existenţei umane, că merită 

să îti cheltuieṣti propriile resurse ṣi energii pentru ceilalţi, iar când faci asta regăseṣti adevărata fericire.  

 

 

 

 

 
 
 


