Viziunea
Prin acest Fond dorim să cultivăm elitele
generațiilor viitoare și să le oferim încredere
în drumul pe care l-au ales.
Indiferent de locul în care vor ajunge să studieze sau să profeseze,
vrem ca tinerii străluciţi să-și amintească de Iași cu drag, ca de un oraș
implicat în dezvoltarea lor personală, căruia îi sunt recunoscători. De
asemenea, prin Fondul de Burse vrem să punem bazele, încă de la o
vârstă fragedă, a unei conștiinţe filantropice care, de-a lungul anilor, va
șlefui comunităţile în care acești tineri se vor integra. Vor învăţa, astfel,
prin gratitudine, să dea înapoi comunităţii care i-a susţinut.
Credem că tinerii adaugă valoare orașului nostru, prin viziunea lor
proaspătă și entuziasmul neerodat. Vedem în ei membri ai comunităţii
care pot influenţa în bine, atât în prezent, cât și în viitor, comunitatea
din care fac parte. De aceea, dorim să sprijinim elevii performanţi,
care investesc pasiune și determinare în formarea lor, pe cei care au
standarde ridicate și ne inspiră pe noi toţi să fim oameni mai buni,
oferindu-ne exemplul lor personal. Ei ne ajută să avem încredere în
lumea în care trăim și ne dau motive să ne implicăm, fiindcă lumea lor
merită eforturile noastre. Susţinem tinerii care, odată ajutaţi să-și atingă
întregul potenţial, pot îmbunătăţi calitatea vieţii comunitare. Dorim să
diminuăm din barierele financiare cu care se confruntă tinerii străluciţi,
astfel încât să ajungă la performanţă și să nu se piardă într-un parcurs
de viaţă anevoios. Vrem ca ei să devină membri activi în comunitatea
care a participat la împlinirea lor.
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Făuritorii de cale
Toți creatorii de viitor știu că schimbarea se petrece
atunci când vizionarii sau deschizătorii de cale sunt
însoțiți de făuritorii de cale.
Fără aceștia din urmă, orice drum nou
rămâne inaccesibil. Fără ei, o idee inovatoare nu face mai mult decât o cărare prin
junglă, rareori întrebuințată de oameni.
Fondul de Burse își propune să catalizeze o
reţea de făuritori care să deschidă drumul
în viaţă al tinerilor promiţători.
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Prin cele două tipuri de burse pe care le propune, de performanţă și de merit, sprijină
adolescenţii străluciţi în diferite domenii
precum arte, literatură, fizică, matematică,
informatică, sport, fără a se limita la acestea. Programul facilitează dăruirea suportului moral și financiar către adolescenţi care
întâmpină greutăţi materiale ce-i împiedică
să-și atingă întregul potenţial.
Bursele de merit sunt acordate pentru ca
adolescenţii să poată continua să se concentreze asupra educaţiei, în ciuda greutăţilor materiale pe care le întâmpină.
Bursele de performanţă vin în întâmpinarea tinerilor care au nevoie de susţinere
suplimentară pentru a putea participa la
concursuri naţionale și internaţionale, care
le validează și le dezvoltă aptitudinile.
Banii sunt investiţi exclusiv în procurarea
materialelor necesare susţinerii talentelor

și performanţei școlare. Evoluţia lor este
monitorizată atent, deoarece sprijinul
financiar este condiţionat de creșterea lor
intelectuală și emoţională.
23 de elevi cu rezultate școlare frumoase
și 7 tineri performanţi s-au folosit în anul
2013 - 2014 de o bursă anuală în valoare
de 2000 de lei, din care, 1800 de lei au fost
investiți în achiziționarea materialelor de
formare, iar 200 de lei au acoperit dezvoltarea activităților de grup.
Toţi tinerii care au fost susţinuţi prin bursa
de merit au terminat anul școlar cu medii
de peste 9.56. Trei dintre ei au obţinut 10
pe linie, alţi trei au finalizat anul cu 9.90,
iar alţii trei, cu 9.80. Cei care au fost sprijiniţi prin burse de performanţă au câștigat premii la campionate naţionale și la
concursuri internaţionale. Calea lor este,
astfel, șlefuită pentru un viitor mai bun cu
ei și cu societatea care-i primește.
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Bursierii noștri
În fiecare an explorăm școlile ca să aflăm poveștile
tinerilor în viața cărora Iașul poate interveni. Astfel,
viața lor poate deveni o poveste de succes.
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Alexandra-Mădălina Aprofirei tocmai a
intrat la Facultatea de Drept. Când o cunoști, te uimește prin responsabilitatea și
maturitatea pe care nu te-ai aștepta să le
întâlnești la un tânăr. E nerăbdătoare să-și
înceapă viaţa. Nu are, însă, nici o urmă de
teribilism. Pasiunea pentru limbile străine
i-a cultivat auto-disciplina și a învăţat-o să
nu ardă etapele. Chiar dacă latina, germana sau literatura română nu se mai află în
curicula academică pe care o parcurge,
Alexandra le rămâne aproape. Continuă
să le aprofundeze într-un exerciţiu de autocunoaștere și de dezvoltare personală.
Mirabela Aruștei are șase fraţi. A învăţat
de mică ce înseamnă să împartă și să
trăiască împreună, iar nu doar alături de
ceilalţi. E acidulată și umple încăperea
în care pătrunde cu tonusul ei. Muzica,
desenul și limbile străine îi arată talentul
pe care și-l antrenează zilnic la Colegiul
„Richard Wurmbrand”. Acolo profesorii o
cunosc ca pe „eleva de nota 10”.

Lucia Bodor a învăţat că trebuie să-și fie
singură și mamă și tată. Asta te învaţă
îndeobște o copilărie petrecută într-un
centru de plasament, unde singurătatea te
poate devia de la calea ta, sau, dimpotrivă,
îţi poate aduce tărie și conștiinţă. Foarte
sensibilă și isteață, Lucia își gestionează
singură bursa. Reușește să acopere golurile
atunci când statul n-o poate ajuta, dovedind
o responsabilitate care ar pune pe gânduri
orice adult.
Lavinia Ciobanu ar fi putut la fel de bine să
se nască într-o cultură vestică. E convinsă
că munca și seriozitatea se află la temelia
oricărei societăți funcționale. Anul acesta
a obţinut locul al II-lea la faza judeţeană a
Olimpiadei de Religie și menţiune la Olimpiada judeţeană de Psihologie.
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Lobby pentru autenticitate.
Rețeaua altruismului în Iași
De trei ani, Fondul de Burse a crescut. A devenit
un fel de rezervor de viitor pentru tineri care au
nevoie de încredere ca să pășească ferm pe drumul
pe care-l aleg.
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„De fapt, asta e partea cea mai grea”, îţi spune Vlad Mercori. „Aici e provocarea în tot programul, fiindcă e ușor să apeși pe un buton, să donezi către
o organizaţie. Ei centralizează fondurile și, dacă ai încredere, nu te mai interesează ce s-a întâmplat cu banii. Iar dacă nu se întâmplă ce vrei tu să se
întâmple, mai bine să nu știi”, continuă el. „Programul ăsta nu e pentru oricine, tocmai fiindcă te aduce direct împreună cu cel pe care îl sprijini.” Programul vorbește însă și despre altceva, aparent contra-intuitiv: despre un Iași
cu tot mai mulţi oameni altruiști care-și măsoară devenirea prin puterea de-a
se oferi celorlalţi. Fondul de Burse a crescut nu odată cu puterea financiară a
Iașului, ci odată cu puterea conștiinţei de sine a ieșenilor. E aici un argument
care tulbură credinţele noastre automate, că egoismul e singurul motiv de
acţiune care ne vectorizează comportamentul.

În spatele donaţiilor se află întotdeauna povești. „Pe nimeni nu dau banii
afară din casă. Eu chiar am nevoie de ei și sunt acolo, cum se spune, în
situaţia în care dau din puţinul pe care îl am”, îţi povestește Anca Gîlcă. Ea
răspunde apelurilor prin sms, când cineva are nevoie de participarea tuturor,
ca să îndrepte viaţa cuiva. „Dar aici e altfel. Cel puţin pentru mine, e foarte
plăcut sentimentul că pot fi alături de cineva în mod constant și nu doar în
situaţii de criză. Când vezi că un copil are nevoie de bani pentru o operaţie de
cancer, te mobilizezi sperând că în felul acesta, nu va muri. Dar să faci ceva
pentru un om în formare, care nu va muri fără tine, dar pe care îl poţi sprijini
să crească mai armonios, asta cred că face diferenţa. De asta m-am implicat
și în Cercul de Donatori. Cred foarte mult că ar trebui să fim alături de alţii în
mod constant — nu doar în situaţii de criză, ci, mai ales, ca să ne dezvoltăm
personal mai ușor.”
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În ultimul an, Anca a lucrat cu ea însăși, să înveţe să simtă recunoștinţă
și să-și păstreze calmul în orice situaţie. Acum e în Botoșani, unde organizează un training pentru femei, ca să-și dezvolte empatia și asertivitatea.
Totul pornește de la „principiul de bună-credinţă”: când cineva îţi aruncă o
vorbă în doi peri, să crezi că există un motiv în spate, care ţine de circuitul
nefericirii între oameni. „Cred că prima dată când mi s-a întâmplat să conștientizez asta a fost când am răspuns în doi peri unei colege, iar ea m-a rugat
să ieșim pe hol. «Anca, ce ţi s-a întâmplat? Ai tu ceva, că nu te porţi ca de
obicei.» Am avut tendinţa să mă închid. «Cum adică, ce mi s-a întîmplat?!
Acum ai grija mea!» Apoi, m-am topit. Mi se întâmplase, într-adevăr, ceva.
Și asta e valabil pentru toţi.

Când cineva se poartă agresiv cu noi, există o explicaţie în spate, alta decât
aceea că omul e un dobitoc.”
Bursiera ei era determinată să înveţe și să-și croiască drumul în viaţă. „Dacă
ai nevoie de liniște ca să înveţi, poţi veni la mine, la birou. Sau dacă ai nevoie
să fotocopiezi cărţi, te pot ajuta. Orice ai nevoie, te rog, spune-mi.” Anca își
dorea să fie o soră mai mare. „Aș fi vrut să am un frate sau o soră mai mare,
la rândul meu. Fratele meu e mai mic. Când avea 5 ani, m-am bătut cu un copil
din faţa blocului ca să-l apăr. Am deschis multe uși — inclusiv în relaţia cu
părinţii —, astfel că lui îi este acum mai ușor. Prin firea mea, sunt un sfătuitor.
Mă bucur să mă sune prietenii, să vorbim despre problemele lor. Cred că de
aici pornește implicarea mea.”
Iașul autentic
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Este vorba, așadar, de o poveste despre auto-vindecare, când oferi altora ceea
ce ţie ţi-a lipsit. Mitul egoismului spune că tot ceea ce facem este pentru noi
înșine. Că nu există altruism pur, pentru că fiecare dintre acţiunile noastre
ne aduc o stare de bine, iar motivaţia din spate poate fi mereu redusă la o
constelaţie a auto-glorificării. Auto-glorificarea e un cuvânt puternic, folosit
pentru a descrie încercările noastre de a ne ridica stima de sine. Oamenii care
au dezvoltat an de an Fondul de Burse vorbesc însă despre autenticitate, iar
nu despre auto-glorificare. Fiecare dintre ei spune în felul său că s-a implicat
fiindcă „asta e firea lui”. Nu este o poveste despre ce a câștigat fiecare, deși
câștigurile atârnă greu în ambele tabere. Și mentorii și bursierii au ieșit din
zona de confort ca să se cunoască mai bine pe ei înșiși, dezvoltându-și noi
abilităţi de îmbrăţișare a lumii. Dincolo de creșterea personală și comunitară,
Fondul de Burse a mai făcut ceva. Deoarece donatorii își aleg ei înșiși bursierii, iar nu hazardul sau terţe persoane îi aduc împreună, Fondul de Burse a
cristalizat în Iași miezul unei comunităţi autentice cu oameni care-și exprimă
personalitatea prin acţiunile cărora le dau curs. Iar acţiunile lor arată că altruismul este o trăsătură de personalitate pe care tot mai mulţi dintre noi suntem
gata s-o recunoaștem și să ne-o asumăm.

Nu e despre cum să te simţi bine, ci despre cine ești
În primul an, Anca a început să se apropie de doi bursieri. „Cu Petru n-am putut să continui. Viaţa lui îmi amintea de experienţe de care nu m-am vindecat
încă. Nu puteam dormi noaptea, fiindcă mi se declanșau amintiri pe care nu
eram încă pregătită să le înfrunt.” Burnout-ul emoţional e, poate, cea mai insinuantă dintre frici. Apropierea de omul pe care-l sprijini nu permite distanţa
sufletească pe care-o oferă campaniile de fundraising, unde fondurile sunt
centralizate și redistribuite. Oana Filip știe foarte bine că „ar fi inuman pentru oricine care are capul pe umeri să nu se tulbure când vede un om care-i
olimpic, dar n-are bani pentru biletul de tramvai. Eu am trigger-ele mele. Sunt
destul de sensibilă și când am intrat în povestea Fondului de Burse eram
într-o situaţie mai delicată. Mă întorceam la freelancing. Așa că știam foarte
bine ce nu vreau: nu voiam să mă împovărez emoţional.”
Când a dat cu ochii de profilul lui Răzvan, campion la tenis, și-a spus: „Asta
e!” S-a împrietenit cu familia lui. A aflat ce înseamnă să ai un bunic jucător
de tenis, iar pasiunea să se transmită în familie. A aflat și ce înseamnă să te
califici la concursuri în străinătate, dar să dormi în mașină, fiindcă n-ai bani
de cazare sau să n-ai unde să te antrenezi.
Tocmai a primit un mesaj pe telefon de la mama băiatului. Răzvan s-a calificat în lotul naţional. „Sunt de acord cu «Hai, nu mai fi așa sihastru și egoist în
viaţa asta și pune mâna să ajuţi pe cineva.» Afli, totuși, niște lucruri care n-au
cum să nu te pună pe gânduri și să nu te schimbe. Eu sunt un copil norocos,
născut pe 13. Mi-e frică să mă închipui în situaţii din astea, în care ar trebui
să aleg între pasiunea mea și dacă mănânc a doua zi. Și ca adult mi-e greu
să iau deciziile cele mai înţelepte.”
Povestea ei cu Răzvan nu s-a încheiat încă, deși contractul a expirat. Părinţii
lui continuă să-i împărtășească victoriile și provocările prin care trece. Până
acum a învăţat să aibă răbdare. E o fire de foc și nu trebuie să te uimească
dacă atunci când îi spui cât de anevoios e să faci ceva, îţi răspunde: „Ce
înseamnă «nu se poate?» Viaţa-i scurtă! Dacă nu se poate, nu există!”
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Te simţi bine când nu încerci să fii mai mult sau mai puţin decât ești
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Oana, îţi spune, e într-o continuă competiţie cu ea însăși. Mereu poartă o
luptă în mintea ei și se mișcă atât de repede încât „rareori ceilalţi sunt pe
aceeași pagină cu mine.” Regula de aur pe care încă nu o aplică e „ia-o ușor.
Ai tendinţa să devii salvatorul cuiva când întâlnești oameni excepţionali, care
te uimesc cu câte pot face, în situaţia în care se află. Dar sunt convinsă că
lucrurile merg cu atât mai bine cu cât ești mai relaxat și te bucuri de relaţia
propriu-zisă.” Așadar, fără apucături mesianice. E o lecţie pe care orice terapeut o poate explica în profunzime, că lucrurile bune în viaţa noastră se nasc
din simpla relaţie: oamenii absorb unii din alţii ceea ce au nevoie. Rolurile fixe
epuizează și drenează emoţional, pe când simplul fapt de a fi alături de cineva
lasă loc fericirii să-și creeze sinapsele.
„De la oricine ai ce învăţa dacă nu ești închis. Și când sari coarda în faţa
blocului înveţi o mulţime de chestii. Eu am sărit coarda destul timp și știu ce
vorbesc. Înveţi să ai răbdare, să-ţi vină rândul. Înveţi să nu-i dai una peste ochi
colegului care ţi-a dat coarda nu-știu-cum și te-ai împiedicat. Înveţi să nu fii tot
timpul în centrul atenţiei. Dacă ai pierdut, nu te duci în casă, că te-ai supărat.
Stai acolo! Ca să-nveţi!” Oana știe că întâlnirea cu un bursier îl va înzdrăveni
pe copil. Știe că și ea, la rândul ei, va avea ceva de învăţat. „Cu siguranţă voi
mai mușca din felia asta de tort a Fondului de Burse, cu un alt copil”. Oana șiar dori să găsească un Fond de Burse ordonat în funcție de pasiuni. Acolo, cu
firea ei orientată spre acţiune, știe că ar fi un împuternicitor.

Cine ești înseamnă mai mult decât crezi
În mijlocul pasiunilor și la răscrucea de drumuri către sine, acolo și-ar dori și
Camelia Păduraru să fie, ca o călăuză ivită în calea viitorilor eroi. „Mi s-a
părut foarte fain să știu pe cine susţin”, îţi spune, când o întrebi de ce s-a
aruncat pe terenul ăsta, unde sensul personal ţi se ascute, dar și provocările
sunt mai subtile și mai surprinzătoare. E adevărat că totul pornește de la
implicare. Când nu te implici, nimic nu are sens. De la depărtare, nimic nu
rănește, dar nici nu hrănește.
Dacă vrei să-ţi actualizezi valoarea ca om, trebuie să treci prin lecţia acceptării propriei vulnerabilităţi, să te deschizi și să-ţi asumi riscul. „Cred că are
legătură cu ceea ce fac și-n viaţa de zi cu zi. Pentru mine e o vocaţie să mă
implic în dezvoltarea personală a celorlalţi”, îţi explică Camelia. „De asta
mă atrage mult să știu omul pe care îl sprijin. Cunoscându-l, îmi dau seama
ce scop poate să aibă comunicarea mea cu el.” Ca orice om de conștiinţă,
își dorește să ofere din ceea ce a cultivat în ea însăși. Un om rotund nu-și
poate fi suficient lui însuși. Să crești numai de dragul de-a crește, fără să
îmbogățești viaţa altora, e o experienţă de care oamenii nu au parte. Ieșirea
din sine se petrece întotdeauna, pe măsură ce te împlinești.
„Aș vrea să ne adunăm toţi donatorii și să facem sesiuni de împărtășire
a experienţelor. Fiecare dintre noi are un domeniu în care e bun și mi-ar
plăcea să fim în preajma acestor copii învăţându-i, fiecare, câte ceva. Nu
doar pe cei cu care ne-am conectat, ci pe toţi cei cărora le-ar fi de folos
experienţa noastră de viaţă.” Camelia își amintește că la un moment dat a
întâlnit o fetiţă retrasă. Profesoara de chimie i-a spus: „măi, tu ești supercapabilă!” Și fetiţa a înflorit. Camelia e convinsă că în fiecare dintre noi
există un potenţial imens. Ca să-l deblocăm, avem însă nevoie să fim văzuți.
La început, a îngrijorat-o sfiala Denisei, bursiera ei. A trebuit să treacă multă vreme până să-i spună „Camelia” și nu „dumneavoastră”. „Eu am aflat de
Fondul de Burse de la cineva apropiat. El e lingvist, știe șapte limbi străine
și i-a inspirat bursierei lui pasiunea pentru latină. Fetiţa a ajuns la olimpiadă!
Asta, cred eu, că e cel mai important: să inspiri, să deschizi pe cineva către o
zonă de cunoaștere prin care omul acela să crească! Provocarea, de fiecare
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dată, e să-ţi dai seama care sunt resursele de care are nevoie omul respectiv
și cum să i le oferi, dacă le ai!”

Curajul de-a fi
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Relaţiile care se creează prin Fondul de Burse, rezistă independent de contracte, oricât de neobișnuit ar fi cineva să exploreze în afara zonei de confort.
Vlad continuă și el să se întâlnească cu familia puștilor de care s-a apropiat.
A înţeles provocările emoţionale pe care le aduce apropierea, dar le-a scurtcircuitat repede: „foarte frică n-are cum să-ţi fie, că doar nu te omoară”, îţi spune.
Sigur, ”să fii alături de un copil consumă timp. Știi cum sunt oamenii – niciodată n-au timp de nimic. Apoi, mai este și gândirea aceea: «am eu problemele
mele, n-am nevoie de problemele altora.» Și, în sfârșit, mai apare o situaţie.
Mulţi dintre cei care ar putea să se implice în proiecte de felul acesta, sunt
oameni dintr-o anumită clasă socială. «Nu mă duc eu la familia aia, care
trăiește într-un bloc de nefamiliști, unde miroase a WC și a cartofi prăjiţi.»
Chiar nu cred că programul ăsta este pentru oricine”, îţi explică Vlad. El s-a
apropiat de doi copii „foarte bine crescuţi”, care au rămas fără tată. Sunt la
vârsta primelor alegeri de viaţă, când termină liceul.
Chiar dacă în contract s-a încheiat perioada de susţinere, Vlad continuă să
ţină legătura cu ei. S-au atașat, desigur, unii de alţii. Ajutorul pe care nu-l
oferim din obligaţie se reactualizează, aducându-ne împreună și menţinându-ne împreună. Dacă insiști să afli, ce câștigă el din asta, ca să testezi ipo-

teza că orice formă de altruism e o formă de egoism, Vlad îţi răspunde clar:
„eu sunt budist. Chiar cred în toleranţă, în respectul pentru viaţă și-n compasiune. Încerc să practic ceea ce cred”. Înţelegi, așadar, că încă o dată ţi s-a
spus că „așa sunt eu”. Înţelegi că ai descoperit o reţea de oameni care așa
sunt ei – altruiști.
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Bursierii noștri
Așa încep toate construcțiile. Prin efort și bucuria
de-a fi trecut printr-o provocare în urma căreia am
căpătat mai multă încredere în noi înșine. Bursierii
noștri pun la temelia drumului lor determinarea și
dorința de-a se auto-depăși.
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Iasmina Colac absoarbe ca pe o apă vie
trupul întortocheat al literaturii române. Îl
distilează sporindu-și super-puteri precum
capacitatea analitică, reflexivitatea, sensibilitatea și intuiţia. Îi este foame de cunoaștere
și perseverenţa o face să se testeze, să-și
afle lacunele și să le completeze. La Olimpiada judeţeană pentru Limba Română a
obţinut premiul III.
Alina-Elena Condrea va deveni medic. Așa
crede și așa își dorește. Știe că în profesia
asta nu intri prin miracole ori prin hazard, ci
prin temeinicie și auto-disciplină. Alina își
exersează cu brio asemenea mușchi ai personalităţii. Să meargă la școală și să obţină
aproape 10 pe linie e un antrenament. Când
va veni vremea să facă alegerea, va fi suficient de puternică. Șansele nu vor trece pe
lângă ea, nefolosite.

Petru Costan vrea să ofere. Vrea să mulţumească celor care l-au sprijinit. Așa a
ajuns la concluzia că trebuie să devină
medic, să sprijine viaţa altora. Învaţă la
Liceul Teoretic „Miron Costin”. La Olimpiada de Biologie la care a obţinut premiul II a
participat din pasiune pentru știinţele care
studiază viaţa.
Cezar Dondaș nu crede în frica de eșec.
Dimpotrivă, pentru el, eșecul e o sursă
de energie, din care se hrănește pentru
a munci și mai mult ca să ajungă acolo
unde își dorește. Ambiţia și-o exersează
printr-o continuă angajare în situaţii care-i
arată unde mai are de lucrat.
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Ultimul concurs de
șah din viața unei
campioane naționale
Până în 2013, Iarina a obținut în jur de 60 de diplome
la concursurile de șah.
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A jucat în echipe pentru categoria de vârstă 14 - 16 ani pe când avea numai
8 ani, când a devenit vicecampioană la Șah Practic și s-a clasat pentru Campionatele Europene. La 9 ani a devenit campioană naţională la Șah Rapid, iar
în 2013, campioană naţională la Șah Blitz. Anul acesta intenţionează să se
retragă.
Ar putea să piardă șirul diplomelor și al concursurilor de șah la care a participat. În 2013, când a devenit bursiera Fundaţiei Comunitare, a fost primul
moment în care a simţit că-și poate hrăni pasiunea prin propriile forţe. Bursa a
fost ca o mantie protectoare care a apărat-o de gândurile ce-i spuneau uneori
să renunţe la șah și să se înrădăcineze într-o viaţă mai practică. Anul acesta îl
va trăi ca pe ultimul an din viaţa sa. La propriu. E 2015, e în clasa a X-a și este
ultimul an în care se va mai dărui șahului, după mai bine de 10 ani în care jocul
acesta a fost evadarea și sensul ei în viaţă. Apoi va renaște întru altă pasiune,
parcurgând ispitele, suișurile și coborâșurile unei călătorii la capătul căreia
crede că se află o altă identitate — cea de medic legist.
Când viaţa începe din afară spre înăuntru
La șase ani „am ajuns la Palatul Copiilor și nu știam încotro să mă duc. Am
văzut că scrie pe panou ceva care începe cu litera «S». Asta era tot ce știam,
că «șah» începe cu «ș». Așa că am mers, împreună cu bunica, spre sala Clubului de Șah”, povestește Iarina. Locuia în Botoșani, cu bunicii săi.
„Am învăţat să trăiesc viaţa pe care o am și să mă bucur de ea. N-am simţit
niciodată că îmi lipsește ceva”, îţi spune după ce dai cu bâta în baltă între-

bând-o direct de ce a trăit doar cu bunicii, de ce și-a cunoscut tatăl atât de
târziu și dacă nu i s-a părut ciudat că la școală, în pauze sau în teme, colegii
ei vorbesc despre mama și tata, iar ea, despre bunicul și bunica.
„Poate că într-un fel, m-a influenţat copilăria mea. Mă apropii de oameni,
dar nu-mi permit să mă atașez atât de mult, încât să sufăr după aceea, din
pricina despărţirii. Oricine poate pleca”. E aici un calcul existenţial pe care
l-a intuit când era mică și pe care îl va perfecţiona cu fiecare an, până ce va
experimenta deschiderea în faţa unui mentor.
Logica miracolului pentru pământeni
Până la nouă ani, Iarina avea să participe la 35 de concursuri naţionale și
internaţionale de șah. În 2013 adunase vreo 60 de diplome. Acum e abia în
clasa a zecea. „Îmi este imposibil să nu mă simt ca un parazit. Fiindcă eu
nu produc nimic, doar consum. Când încep să mă gîndesc cum aș putea
face ca s-o sprijin pe mama, ca să particip și eu la cheltuielile din casă, încep
să mă izbesc de tot felul de bariere. Aș fi vrut, de exemplu, să lucrez, să
vând într-un magazin.” Șahul a fost o transă de 10 ani. În 2013 a fost prima
dată însă când s-a dedicat șahului cu sufletul ușor. Atunci a devenit bursiera
Fundației Comunitare Iași. În același an a câștigat două medalii la campionatul național.
„După clasa întâi aveam panoul meu în școală. Unul dintre colegi s-a apucat
să înveţe șah doar ca să mă bată. N-a reușit. În clasele V - VIII a fost diferit.
Colegii se bucurau pentru mine. Eram însă cu toţii într-o competiţie pentru
locul întâi pe clasă. Eu am învăţat mereu la toate materiile, spre deosebire
de ceilalţi campioni la șah, care s-au dedicat exclusiv pasiunii lor. Colegii
n-aveau nimic să-mi reproșeze, nu sesizau nici o slăbiciune. Așa că singurul
mod în care puteau să mă atace era să mă facă să mă simt prost din pricina
greutăţii. M-am gândit mereu că pot slăbi oricând, dar campionatele de șah
și lecţiile de la școală nu le pot acumula decât în momentul în care se întâmplă. Când am intrat la liceu, mi-am închipuit că o să fie de două ori mai rău
decât în școala generală. Când eram mică, toţi se temeau de mine. Timpul
meu a trecut.”
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Din clasa a cincea s-a mutat în Iași, alături de mama ei. Te gândești ce să-i
spui unui om de 16 ani care îţi zice că i-a trecut timpul. Nu e teribilism, nu e
dramă adolescentină.
„În 2007 am fost vice-campioană la șah practic. E cea mai importantă probă”,
începe să-ţi explice. „Șahul practic e acela la care chiar gândești”, continuă
ea. O partidă poate să dureze și cinci ore. Apoi, e șahul rapid, unde o partidă
durează cel mult 15 minute. Și mai scurt e șahul-blitz, unde partida se întinde
pe trei minute. Probele de dezlegări de probleme durează între o oră și trei ore.
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„La nouă ani, am luat locul întâi la șah rapid. Apoi, la 10 ani, am luat locul al
doilea, tot la șah rapid. În 2010 am luat locul al III-lea la dezlegări. În 2011, am
obţinut două medalii — am vost vice-campioană la șah practic și am luat locul
al II-lea la dezlegări. În 2012, n-am luat nimic. În 2013 am avut două medalii.
În 2014, iarăși n-am luat nimic.” Iarina face o pauză și te privește scurt. „Vezi?”
Tu nu vezi nimic, firește, în afara unui calcul pe care nu-l duci foarte departe:
multe medalii.
„Când am câștigat două medalii într-un an, a fost ca și cum aș fi câștigat și
pentru anul următor. Mereu a apărut ritmul ăsta. 2015 e ultimul an în care voi
mai juca și anul trecut n-am luat nimic…”

Primul miracol
Iarina nu mai participase niciodată la un campionat naţional. Era mică și se
antrenase doar trei luni. La Amara, la primele finale din viaţa ei, avea să câștige locul al doilea. „Profesorul a plâns de bucurie!”, îţi spune. Sunt singurele
momente în care în vocea ei se prinde un freamăt, iar ochii i se umezesc —
atunci când își amintește că a făcut pe cineva să plângă de fericire.
A urmat campionatul pe echipe. Avea opt ani. Ca să se închege echipa din
Botoșani, trebuia ca ea să concureze printre echipele de 16 ani. Atunci a
luat locul al III-lea la Campionatele Naţionale pe Echipe. Trebuia să ajungă
în Georgia, la Campionatele Europene. Avea nevoie de 1000 de euro pentru
asta. Andreea Nedelea, o jurnalistă din București, a aflat de Iarina. A bătut la
toate ușile de senatori și parlamentari cu doar trei zile înainte de concurs. În
Georgia, Iarina a obţinut locul opt.
„Atunci când Andreea a lansat apelul acela umanitar, aveam opt ani. Nici
n-am știut. Bunica și cu doamna profesoară de șah au vorbit cu ea. Acum
n-aș putea să accept un ajutor financiar, fiindcă mi se pare că trebuie să fac
singură tot ce e nevoie ca să-mi ating obiectivele pe merit.” A înţeles că uneori e mai bine ca oamenii să știe cât mai puţine despre ea, dacă vrea să nu
fie vulnerabilă.
„Eram mică și nu prea mă interesa cu ce mă îmbrac. Bunica și profesoara
aveau grijă de asta. La un concurs, m-am îmbrăcat în mai multe zile cu
malete. Copiii mi-au spus «Miss Maletă» și au început să râdă de mine.
M-am simțit ciudat, o combinație între nepăsare și supărare, dar mai mult
indiferenţă. Oricum, toate aceste sentimente erau acolo, undeva, în interior,
ascunse bine. Nu vreau ca oamenii să știe prea multe despre mine fiindcă
m-ar putea răni. Mi-ar putea spune ceva răutăcios exact înainte de o repriză
și m-ar deconcerta”, îţi explică Iarina.
Are dreptate: e o alegere — fie te expui pericolului și atunci vei simţi până
în ultima terminaţie nervoasă bucuria și dezamăgirea conexiunii, fie preferi
siguranţa omului singur care, neafectat din afară, va obosi și va deprinde furii
dezlegate din prea mult auto-control.
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Deschiderea
În 2013 profesoara de franceză i-a sugerat să candideze pentru bursele
Fundaţiei Comunitare Iași (FCI). Un fond destinat susţinerii tinerilor străluciţi
e folosit ca să se acorde timp de minim un an și maxim, trei ani, o bursă
lunară tuturor acelora care dovedesc că vor să crească, să înţeleagă lumea în
care trăiesc și s-o îmbunătățească prin talentele lor. Asta a înţeles Iarina și s-a
pregătit să-și depună dosarul de candidatură.
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A fost ca o eliberare. Apoi, ca o deschidere înspre oameni. „Trebuie să fii
fermă când vorbești” i-a rămas întipărit în minte de la a doua întâlnire dintre
bursieri și mentorii lor. De atunci Andrei Gheorghiescu i-a devenit ca un frate
mai mare. „Îi scriam e-mail-uri lungi în care aveam curajul să-i spun lucruri pe
care nu știam cui altcuiva să i le spun. Îmi răspundea de fiecare dată foarte
sensibil și niciodată nu mi-a spus direct ce să fac, însă a încercat mereu să
înţeleagă de ce vreau ceea ce vreau.” De la întâlnirea aceea, Iarina a învăţat că
„nu am ce pierde dacă încerc”.
I-a povestit lui Andrei că vrea să devină medic legist. La început a părut bizar
ca un copil să-și dorească să aibă de-a face cu morga. Apoi, Iarina i-a explicat că e hipersensibilă la durere. Că știe că orice operaţie provoacă durere și,
în ciuda faptului că operaţiile, de cele mai multe ori, fac mai mult bine decât
rău, ea nu vrea să provoace durere. Așa că nu va fi chirurg. E atrasă de criminalistică și de știinţe. Când ceva rău i se întâmplă, Iarina ajunge acasă,
adoarme, apoi începe să rezolve subiecte de BAC la biologie. „Ca să uit”, îţi
spune.
Sfârșitul
După ce în 2012 nu obţinuse nimic, conform matematicii magice, în 2013
avea să devină, printr-un alt miracol-resimţit, campioană naţională la Blitz și
vicecampioană la dezlegări de Probleme. Acum, în 2015, Iarina se pregătește
pentru ultimele concursuri de șah la care și-a propus să mai participe.
„Prefer să închei totul brusc, ca și cum aș smulge un pansament. Eu nu sunt
ca mama.” Iarina vorbește repezit pentru prima dată. „Mama e o fire artistică
și romantică. În tinereţe a dat la Universitatea de Arte, în București, și nu
a intrat. Profesorii din comisie au chemat-o apoi într-o întrevedere privată,

i-au spus că e foarte talentată, dar că în anul acela erau mai mulţi tineri
înrudiţi cu mari actori și regizori. I-au spus să dea și la anul fiindcă acum e
un context prost pentru ea, dar la anul va intra. Mama a fost dezgustată și
nu a mai candidat. A început atunci, în Iași, să facă aranjamente florale, să
practice ikebana. Eu nu sunt ca ea. Eu aș mai fi dat o dată la facultate. Și cu
tata a fost la fel. El era mult mai în vârstă decât ea și nu mă voia. Dar mama
m-a vrut. Întotdeauna și-a respectat principiile, indiferent de consecințe. Eu
n-am suferit, dar, în general, nu vreau să fac greșelile ei.”
Iarina vrea să-și poarte capul pe umeri și să-și păstreze mintea limpede.
E printre puţinii campioni naţionali la șah cărora nu le place matematica. La
campionatele Naţionale de Șah din 2015 a obţinut locul al III-lea la șah-blitz.
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Bursierii noștri
La vârsta la care se coagulează identitatea, bursierii aleg
să se auto-depășească și să-și sublimeze neajunsurile
prin artă și cunoaștere.
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Mihaela - Diana Gavril e o fire artistică. Ai
spune că problemele de auz și de vedere
cu care se confruntă îi deschid o lume care
arată și se simte altfel decât aceea pe care
o întâlnim cu toţii zi de zi. Lumea ei e mai
dinamică și mai colorată decât a noastră,
mai veselă și mai bogată în activităţi. Pe
Mihaela o întâlnești ba pe la un concurs,
ba pe la o activitate extrașcolară. Anul
acesta a avut aproape 10 pe linie. A știut
să îmbrățișeze toate experiențele noi care
i-au părut a fi valoroase. Și-a câștigat așa
lejeritatea emoțională.
Georgiana-Andreea Ivașcu face naveta în
Iași încă din clasa a V-a. Cunoaște pe dinafară drumul, gropile lui și oamenii care-l
parcurg alături de ea. Anul acesta a terminat
cu media 9.94. A fost o validare că inteligența și determinarea nu sunt zadarnice,
ci dimpotrivă. Georgiana știe că asemenea
trăsături duc mai departe decât orice noroc
sau zestre socio-economică.

Ioana-Adelina Jeleanu a început să ia lecţii
de pian. E mai sfioasă decât te-ai aștepta,
judecând după vârstă. Meditativă, caută
să se înţeleagă, dar mai ales să se descopere. O face cu fiecare lecţie de teatru la
care participă, cu fiecare partitură pe care o
stăpânește și cu fiecare roman care îi trece
prin suflet. Deseori o poţi observa pictând,
ca să-și distileze emoţiile și gândurile.
Camelia-Nicoleta Lăcătușu e o luptătoare.
În clasa a IX-a a intrat pe porţile Liceului
„Dimitrie Cantemir”. A fost pentru prima
dată când a părăsit mediul rural ca să se
adapteze la un nou stil de trai. S-a făcut
respectată, iar dacă întrebi pe vreun mentor ce știe de ea, îţi va răspunde că e bine
echipată pentru viaţă. S-a adaptat atât de
repede, câștigându-și locul printre colegi,
încât te gândești că indiferent ce-i va aduce
viaţa va ști cum să procedeze.
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Dacă îți închipui că n-ai
fost niciodată mentorul
cuiva, probabil că te înșeli
Daniel e într-o groapă, alături de părinții lui. Sare afară
din ea cu fiecare victorie pe care o câștigă.
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Are o viaţă bipolară, când înăuntru, când afară, când în cea mai întunecată
noap- te a sufletului, când în cea mai strălucitoare amiază. Nu știe nimeni cum
de poate face saltul ăsta și, mai ales, ce se întâmplă în noaptea lui. Daniel nu
există. Îi tulbură însă pe mulți dintre cei care i-ar putea fi mentori. Pentru că ei
au fost la un moment dat Daniel.

Frica de-a schimba destine
„Oamenilor le este frică să nu intervină în destinul cuiva.
Să nu devină manipulanţi, să nu influenţeze deciziile unui
copil în formare și să-l deturneze de la viaţa pe care vrea
să o aibă”, îţi spune Aurelia Băianu, specialistul psihoterapeut care coordonează programul de mentorat pentru
Fondul de Burse.
„Fetiţa mea, care are trei ani, mi-a spus într-o zi: «Eu vreau
să devin artistică!»” și Aurelia își ridică mâinile spre tavan, îmbrăţișând aerul
ca să-ţi arate exaltarea fiicei ei. „«Dar bunica o să mă facă doctoriţă.»” Aurelia
își coboară mâinile de parcă s-ar fi ofilit. „«Știi ceva, să-i faci pe copiii tăi doctori, da?» i-am spus mamei mele. Suntem obișnuiţi să intervenim în deciziile
copiilor noștri. Cadrul cultural spune că avem voie să facem asta. Dar când
vine vorba de mentorat, cultura nu ne mai ajută să știm ce avem și ce nu avem
voie. Și atunci ne este frică să intervenim.”
Aurelia știe că o relaţie de mentorat se naște de la sine. „În natură”, cum

îi place să spună, discipolul alege mentorul. „Poţi nici să nu știi că ești
mentorul cuiva. Cel care te-a ales absoarbe de la tine tot ce are nevoie, iar
nu ceea ce crezi tu că-i oferi. Fiindcă de multe ori, nici nu știi ce oferi”, îţi
explică mai departe.
Explorarea
Îţi poate spune că nimeni nu trebuie să fie salvatorul cuiva. De fapt, relaţia
noastră cu oamenii ne salvează, și nu oamenii în sine. Responsabilitatea
nu e o povară. E numai un antrenament al conștiinţei. Aurelia știe însă că oamenii mari, ca și copiii, au nevoie de stabilitate ca să poată explora împreună.
În 1950, psihologul Kay Montgomery a pus punctul pe „i” când a presupus
că în toate mamiferele apar tendinţe contradictorii: în noi există înnăscute
atât dorinţa de a explora, cât și frica de necunoscut. Montgomery a văzut că
șoarecii învaţă mai ușor să găsească calea de ieșire dintr-un labirint simplu,
dacă recompensa e aceea de a explora un labirint mai complicat.
Totuși, instinctul de explorare a fost mereu inhibat de nesiguranță. Când
labirintul era plin de pericole, precum apă otrăvită sau canale care se închid
brusc, șoarecii încremeneau cu mult înainte să parcurgă jumătate din labirint.
A fost unul dintre primele experimente care a arătat că a învăţa ceva interesant reprezintă pentru majoritatea fiinţelor o recompensă în sine, atunci când
se simt în siguranţă. Iar învăţarea nu se oprește la o vârstă anume, ci continuă pe tot parcursul vieţii.
De asta, Aurelia a gândit programul de mentorat ca pe un labirint complex și
sigur, în care fiecare poate să aleagă ce fel de mentor vrea să fie – cel care
știe să provoace, cel care știe să dea curaj, cel care știe să te facă să visezi
grandios, cel care știe să te înveţe sau, poate, cel care știe să te conecteze la
oamenii-cheie.
În labirintul acesta vor fi o mulţime de borne și fiecare va stabili pentru el
însuși care-i sunt responsabilităţile și care sunt indiciile prin care va recunoaște că se află pe drumul cel bun. Alături de ea și de echipa de consilieri,
cu toţii vor putea explora.
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Frica de-a nu depăși limitele
În cabinetul alb și aerisit al Aurelei afli că dacă te relaxezi
și-ţi lași subconștientul să creeze conexiuni, vei ajunge
să-ţi dai seama că-n viaţa ta au existat mentori despre
care nici nu știai că i-ai privit în felul acesta vreodată.
Fiindcă mentoratul e atât o stare, cât și un fapt. Totul se
naște din relaţie, iar un mentor nu trebuie să fie, așa cum
am crede, un bătrân sau o persoană mai în vârstă, un om
realizat financiar sau un model de succes universal acceptat în societate. Cel mai probabil, fiecare dintre noi a fost deja mentorul cuiva.
Doar că nu am știut.
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„Ce facem aici poate să pară experimental. Fiindcă în viaţa de zi cu zi, relaţiile
de mentorat se creează de la sine. Aici încercăm să le creăm noi și pentru că
o facem conștient, avem mult mai multe frici decât în mod normal”, îţi spune
Aurelia. „Frica de-a nu depăși limitele relaţiei de mentorat, oricare ar fi acelea,
e firesc să apară. De fapt, e, din nou, teama de necunoscut.”
Lărgirea orizontului de conștiinţă
Din depășirea fricii de necunoscut se naște una dintre experienţele fundamentale de creștere: metabolizarea incertitudinii. În mod normal, funcţionăm
în haloul unei obsesii de a avea dreptate. Iar „a deţine dreptatea” se poate
deghiza în nenumărate forme. Nevoia de exactitate, gândirea exclusiv pe baza
faptelor, logica binară, în „da” sau „nu”, formalizarea și preferinţa pentru „forma fixă”, toate sunt feţe ale intoleranţei la incertitudine. Iar din intoleranţa la
incertitudine se nasc comportamentele imperative, respingerea conţinuturilor
nefamiliare și supralicitarea propriilor idei.
Toate acestea sunt, la rândul lor, măști ale autoritarianismului care inhibă
tuturor creșterea armonioasă. De aceea, a învăţa mentoratul nu înseamnă
doar a deprinde „o limbă străină”, ci a deveni oameni mai plini, care în timp
ce-i deschid pe alţii spre propriul potenţial, au curajul să se deschidă și să se
cunoască pe ei înșiși, dincolo de cercul de confort.

Frica de afecţiune și de eșec
În orice relaţie profundă, barierele par să se șteargă, iar
suferinţele unuia să devină suferinţele celuilalt. „Frica
de afecţiune e una dintre cele mai des-întâlnite pe care
le avem și-n viaţa de zi cu zi”, îţi explică Aurelia. Uneori
simţim un gol și avem nevoie să ni se întâmple ceva bun
ca să fim mai puţin singuri și mai puţin goi. Așa se întâmplă că începem să căutăm un obiect asupra căruia să
proiectăm nevoia noastră de iubire. Când înţelegem că
speranţele și așteptările noastre nu vor fi împlinite de obiectul pe care l-am
ales, începem din nou să simţim dendritele golului. Când verificăm e-mailul
obsesiv, de cele mai multe ori o facem fiindcă așteptăm să ni se întâmple
„ceva mai bun”. „Unii dintre viitorii mentori au familii și le este frică să nu
creeze tensiuni între copiii și discipolii lor. Alţii, dimpotrivă, nu au familii și le
este frică că se vor atașa de discipol ca de propriul lor copil. E absolut normal”, continuă Aurelia.
A învăţa să iubești fără ca iubirea să însemne o dependenţă e o experienţă
prin care trece fiecare discipol și mentor. Înseamnă, într-o anumită măsură,
ca fiecare să se cunoască pe sine însuși, fără să mai fugă de propria vulnerabilitate. Brené Brown, de la Universitatea Houston, a cercetat mecanismul prin
care frica noastră de emoții negative ne paralizează, deopotrivă, și capacitatea de-a simți emoții pozitive profunde, precum beatitudinea sau fericirea
deplină. Cu cât ne ferim mai mult de emoţiile negative, cu atât amorţim și
capacitatea de-a simţi bucurie, recunoștinţă sau fericire.
Curajul de-a te deschide
Un mentor și un discipol își sporesc, însă, unul altuia, fericirea. La fel cum un
om care navighează prin depresie nu are nevoie să i se spună ce are de făcut
ca să iasă din ea, ci numai să nu fie singur în noaptea lui, la fel, fericirea se
naște din actul simplu de a fi „acolo pentru celălalt”. Iar experienţa mentoratului nu este o probă, ci o lecţie de curaj. Aurelia a gândit un grup de suport
pentru donatori, astfel încât fiecare să se poată hrăni din experienţa altcuiva
și să înveţe împreună să se deschidă și să simtă.
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„Ce se întâmplă între un mentor și un discipol e ca o poveste de iubire. Eu și
colegii mei suntem aici, pentru orice blocaj ar apărea. Când o căsătorie nu
merge, nu fugi din ea, ci încerci s-o îndrepţi. Așa e și aici”, îţi spune Aurelia,
vorbind despre ședinţele individuale la care orice mentor și discipolul său pot
apela dacă simt că au ajuns într-un punct în care relaţia pare să se usuce.
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Un om devine mentor, uneori, pentru a-și vindeca propria poveste, pentru a
oferi cu tâlc, altcuiva, experienţa de care el însuși ar fi avut nevoie cândva.
Alteori, un mentor se naște din propria nevoie de regenerare, când, conectându-se la viaţa unui tânăr, își amintește să trăiască iarăși la o intensitate
pe care-a uitat-o. De oriunde ar porni, povestea mentoratului este una despre
schimbare și împlinire, un ritual prin care mentorul și discipolul se îmblânzesc unul pe altul.
E o experienţă, după cum îţi spune Aurelia, de conștientizare, fiindcă, cel mai
probabil, fiecare dintre noi a fost deja mentorul cuiva. Doar că nu o știm și, de
aceea, a intra în mod conștient în acest rol este mai mult o aducere aminte.
La fel cum vechii greci credeau că viaţa este o aducere aminte a tuturor lucrurilor pe care le-am uitat la naștere, pătrunderea în rolul de mentor e o poartă
deschisă spre înţeleciunea pe care nu știam c-o avem. O echipă de consilieri
are grijă ca nimeni să nu rămână singur în excursia asta iniţiatică. Creșterea
spirituală se află la capătul ei, împletită cu provocări.
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Bursierii noștri
Când tinerii sunt încredințați că viitorul lor depinde de
muncă și de responsabilitate știm că am pășit într-o vârstă
matură a societății.
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Andreea-Mădălina Marciuc își dorește să
devină medic. Un medic excepţional. N-o
sperie anii de muncă din spate și nici situaţia economică din medicina românească,
ori scandalurile din Sănătate. A învăţat deja
să înveţe. Pentru că învăţarea rodnică este
una sistematică și însoţită de bucurie. Așa
că Andreea participă regulat la tot felul de
activităţi școlare și extrașcolare, ia note
mari și își cultivă determinarea.

Andreea-Roxana Onuțu dansează. Ai spune
fără să greșești că este complet absorbită de pasiunea ei. De două ori pe zi, pe
Andreea o vezi la antrenamente. Zi de zi.
Oamenii se întreabă cum poate găsi timpul
în care să-și ducă spre perfecţiune tehnica de dans și să înveţe, deopotrivă, pentru
școală. Fiindcă Andreea are note bune. Își
dorește însă să devină antrenor. Nu când
„va fi mare”, ci acum, deoarece în momentul în care va împlini 16 ani va avea dreptul
să dea examen pentru a obţine diploma de
antrenor.

Paula Pîntea a luat premiul I în acest an, la
Olimpiada Judeţeană de Biologie. A participat la concurs deoarece se pregătește
încă de pe acum pentru o viitoare carieră
în Medicină. Știe că este responsabilă
pentru propria devenire, iar responsabilitatea aceasta nu o împovărează. Dimpotrivă, îi aduce bucuria încrederii că viaţa ei
nu se află în mâinile altora.

Alexandra Popa și-a dorit un kindle, cărţi
și o pereche de ochelari de vedere. Fiindcă
o pasionează literatura, iar biblioteca sa
crește odată cu imaginaţia, cunoștinţele
și spritul ei. Alexandra învaţă în unul dintre
bastioanele educaţiei ieșene, la Liceul
„Emil Racoviţă”, acolo unde a fi campion
la o disciplină nu te scutește de obligaţia
de-a excela și la celelalte materii. Anul
acesta a obținut 10 pe linie. Cunoscând-o,
te-ar mira că în lumea noastră cu oameni
hiperspecializați a apărut o făptură renascentistă, care își întinde conștiința în toate
zările cunoașterii.
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Nu sunt un număr.
Cum îți faci bine
făcând bine
După ce analizează două secunde o masă verde, parcă din
marțipan, Cezar Gumeni izbucnește deodată, ca o carte
din care sar copertele.
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„Așa sunt eu, mă topesc copiii. Aș fi vrut să-l iau acasă, să ne jucăm în
grădină, cu câinele, să mergem la cinema, să luăm prânzul împreună cu soţia mea și cu fiu-miu, să mergem în vacanţe.” Face o pauză cu înţeles, după
care adaugă cu și mai multă efervescenţă: „Vezi? E nevoia mea de-a da,
de-a împărtăși, de-a radia! Sunt un egoist! Așa că am zis «stop»”. Cezar se
pregătește să fie mentor.
S-a speriat în momentul în care a adulmecat că pofta sa de-a contribui la viaţa
cuiva pare să-i facă bine mai întâi lui și abia mai apoi celuilalt. De fapt, dacă îi
face rău? „Nu voiam să fiu doar o sursă de bani pentru educaţia unui băieţel.
Voiam să-i ofer din ceea ce am, din lucrurile pe care le-am învăţat de la viaţă,
la rândul meu. Eu am fost un norocos. Mama și tata nu erau cine știe ce
oameni bogaţi, ea, doctor, el, inginer, dar am avut în casă bibliotecă și viniluri
cu Pink Floyd. Am avut din ce să mă hrănesc. Aș vrea să pot da mai departe.
Dar îi arăt o lume care îl va seduce, cu siguranţă. Și-apoi se va întoarce acasă.”
Băieţelul pe care-l susţine Cezar a rămas anul trecut de pripas. Fostul lui donator n-a mai putut să se îngrijească de el.
Mulţimile de Don Quijote
Cei care se angajează să contribuie la viaţa celor aflaţi la început de drum, taman în perioada în care aceștia-și cristalizează aștepările de viaţă – adică în
școala generală și în liceu – nu sunt cei mai bogaţi ieșeni, ori cei mai notorii.
Sunt oameni tineri și ei, oameni normali, care, la rândul lor sunt recunoscători

vieţii. Pentru că sunt recunoscători, sunt generoși, iar dacă sunt generoși,
sunt fericiţi. Nu viceversa. „Eu știu foarte bine ce înseamnă să porţi cu tine
o povară născută din frici, din amintiri cărora nu le dai de cap, care te împiedică la fiecare pas. În loc să trăiești, să alergi prin viaţă, te târâi”, îţi spune
Cezar. S-a angajat să antreneze tinerii și copiii în dezvoltarea stimei de sine,
iar cei de la Brave Art, YouthBank sau AIESEC îl cunosc bine. În ultimii 15
ani a fost manager pentru mai multe firme multinaţionale, precum Sensient
sau Zeelandia, iar acum trece prin provocările deschise de Cake Expert,
cofetăria cu bunătăţi premium livrate la domiciliu.
În România puţini sunt donatorii constanţi, care își asumă să participe programatic la îmbunătăţirea vieţii celor în mijlocul cărora trăiesc. Într-o cercetare din 2011 publicată într-un jurnal știinţific spaniol, se arată că la baza
implicării sociale stau trei motive. Primul este cel comunitar, bazat pe empatie și pe recunoașterea propriului nostru scenariu de viaţă în povestea
oamenilor pe care îi ajutăm. Când ne vedem pe noi înșine în alţii, ajutându-i
pe aceia, ne ajutăm pe noi înșine. Așa se naște solidaritatea.

Al doilea motiv este cel egotist. Sprijinul pe care-l oferim ne aduce beneficii
directe – fie că ne spală conștiinţa și ne ajută să ne simţim mai buni, fie că
ne așază în centrul atenţiei celorlalţi. Uneori, o facem pur și simplu ca să
oprim sentimentul de iritare, tristeţe sau anxietate pe care-l trăim atunci când
ne cad ochii peste dramele altora.
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În sfâșit, al treilea motiv este motivul „Don Quijote”. Participăm la viaţa altora
pur și simplu fiindcă „așa e bine”. Conform studiului, cei mai stabili și mai
ge-neroși sunt oamenii care au în ei această vână de Don Quijote. Apoi, cei
mișcați de empatie, apoi, cei mânați de egoism. În România numai 14% dintre noi se implică anual în acțiuni de voluntariat. Așa arată statisticile realizate de Centrul de Marketing și Prognoză Socială, la sfârșitul lui 2013. Totuși,
conform acelorași statistici, 60% dintre români sunt dispuși să lucreze voluntar într-o companie care și-ar dona 20% din profit pentru cauze sociale. La noi
în țară, „Je suis Don Quichotte” se poticnește însă în lipsa timpului (34%) și-n
lipsa informaţiilor despre oportunităţile de implicare (34%).
Cezar se numără, însă, printre donatorii constanţi, cei care investesc strategic
în dezvoltarea comunitară, care găsesc și timp și oportunităţi de implicare. Să
intre în rolul de mentor e un pas firesc în traseul acesta ascendent.
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„Ești responsabil pentru ceea ce îmblânzești”
„M-am gândit mult”, continuă Cezar. Știe că mama băieţelului de care se îngrijește muncește într-o piaţă, iar tatăl său a dispărut din viaţa familiei. „Dacă
el o să vadă că-l duc la filme, că-l învăţ despre muzică, că stau de vorbă cu
el când are o problemă, atunci, când mama lui o să-i zică ceva, n-o să aibă
tendinţa să mă întrebe și pe mine ce cred? Ce se întâmplă dacă eu cred altfel
decât mama lui? E foarte alunecoasă muchia asta. Nu vreau să mă substitui
nimănui din familie, ori să provoc și mai multe neliniști acolo unde deja sunt
multe greutăţi”. Cezar știe că-n alte tipuri de programe, filantropia se desfășoară sub obligaţia anonimatului. „Copilul primește o cotizaţie lunară pentru
educaţie, dar nu știe de la cine a primit, tocmai ca să nu apară afecte care pot
interfera cu viaţa lui”.
Pe de altă parte, când membrii Fundaţiei Comunitare Iași i-au întrebat pe
bursieri cât de confortabil se simt în acest program, majoritatea au răspuns că
și-ar dori o relaţie umană, din care să înţeleagă că nu sunt niște numere într-un
bilanţ de sfârșit de lună, că sunt semnificativi și contează, că pot, la rândul lor,
să aducă bucurii celor care au grijă de ei, că-i pot face să fie mândri de ei.

Donatorii, la rândul lor, deși mai fără timp și mai copleșiţi de vieţi ocupate,
au simţit și ei că vor să ofere uman, din experienţa lor de viaţă, că nici ei nu
se împacă prea bine cu ideea că ar putea fi percepuţi ca un număr. Au mai
mult de oferit fiindcă sunt oameni, și nu doar furnizori.
„Mi-e frică să nu intru în viaţa unui copil ca și cum aș fi mama lui sau bunica
Izabela. Asta are foarte multe implicaţii. Sunt resonsabilităţi pe care n-ar fi
moral să mi le asum. Nu poţi cere unui copil să înţeleagă limitele unei relaţii.
Ar putea foarte ușor să confunde planurile. Apoi, îmi este frică de mine.
Oricine are copii, știe că ei sunt cei mai aprigi negociatori, dacă vor ceva. Și
atunci, dacă vine la mine, fiindcă mama lui nu-i dă voie, să-mi ceară bani ca
să se ducă într-un club, eu ce fac? Știu că nu-i sănătos, dar ei fac ochii aceia
mari și umezi, se uită la tine și-ţi explică ce important e să stea cu prietenii
lor, iar tu cedezi. Fiindcă asta faci în faţa copiilor ”, explică Cezar pe îndelete.
Despre fiecare tulburare, însă, într-un cabinet alb și aeristit, Ana-Aurelia
Băianu, psihoteraputul care coordonează programul de mentorat poate să
asculte. „E ca într-o căsătorie”, îţi spune. Dacă în grupul de suport pentru
mentori sau prin atelierele de dezvoltare și cunoaștere personală, stafiile nu
dispar, în cabinetul ei, poate încerca să le cerceteze și să înlăture firele de
praf în jurul cărora se condensează frământările ca niște nori.
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Bursierii noștri
Există tineri care rămân ascunși și pentru societate și
pentru ei înșiși, înainte ca cineva să le ofere încredere
și să-i propulseze spre drumul pe care își vor împlini
potențialul. Alți tineri nu sunt deloc ascunși, dar drumul
lor e împânzit de mărăcini. Mentorii sunt recuperatorii de
suflete, care redau societății pe aceia care o vor transforma
în bine, mai târziu.
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Irina Popa este redactor la Alecart. Nu e puţin lucru să fii
redactor la revista aceasta care în 2012 a obţinut locul I
la Concursul Naţional al Revistelor Școlare. E pe deplin
conștientă că în jurul ei va auzi mai degrabă „la noi nu se
poate, că nimănui nu-i pasă”, decât îndemnuri la acţiune
și încredere. A crescut la fel ca orice copil care așteaptă
să se facă mare ca să rezolve problemele adulţilor în
preajma cărora s-a aflat. „Lasă că învăţ eu și o să am
de toate, să nu se mai plângă nimeni!”, și-a spus. Apoi a
văzut că adulţii nu-s musai plângăcioși neîntemeiaţi. A
învăţat cât de mult contează să nu-ţi fie tăiată pofta de
cunoaștere, să ţi se dea pârghii de care să te agăţi ca săţi cultivi orizontul de iluzii și capacitatea de-a lupta. Irina
este fascinată de arhitectură, iar artele îi creează lentila
prin care privește lumea.
Raluca Pușcașu vrea să reușească în viaţă, iar când se
gândește la asta nu poartă în minte clișeul vieţii de succes primită pe nemeritate și irosită fără vreo mustrare de
conștiinţă. Dimpotrivă, știe că viaţa e atât de complexă
încât a te pregăti pentru ea înseamnă să-ţi deschizi gândirea spre cât mai multe zone de cunoaștere și să te
expui la cât mai multe experienţe care să-ţi ascută
flexibilitatea și puterea de recunoaștere a tiparelor.

Elena Denis Roșu nu trăiește ferită de problemele pe
care le întâmpină o familie care se luptă pentru liniște
într-o societate care pare să ofere din ce în ce mai
puţin. Elena a învăţat deja valoarea responsabilităţii,
care stabilizează sistemele dezechilibrate. A învăţat
deja să se concentreze bine în condiţii tulburătoare.
Își exersează astfel abilităţi de viaţă pe care mulţi
dintre noi cu anevoie le deprindem, fiindcă foamea
de cunoaștere îi este vectorul care-i ordonează viaţa
de zi cu zi.
Georgiana Toma are o dorinţă de afirmare cum rar
întâlnești. A trăit în mediul rural, iar asta o face să
simtă mândrie ori de câte ori demontează gândirea
stereotipică prin care „oamenii de asfalt” îi discriminează pe „oamenii de natură”. Simte că este gata să
muncească oricât, ca să demonteze odată pentru
totdeauna ideea că de jos nu se poate urca sau că ar
exista vreo legătură între statusul financiar și capacitatea intelectuală a cuiva.
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Dezlegarea vorbelor –
legarea prieteniilor
De cel puțin două ori pe an, gheața se topește
și crisparea din comunicare dispare.
În fotolii colorate și împrejmuiţi de cărţi și de jocuri, o mulţime de puști talentaţi și de oameni mari, luminoși se găsesc unii în preajma altora. Cu toţii au
emoţii. Ce s-a petrecut între ei până acum seamănă cu o poveste, în care
îndrăgostiţii nu se cunosc de aproape, dar se idealizează unii pe alţii și sunt
gata să se dedice fiecare împlinirii dorinţelor celuilalt.
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Donatorii au citit lună de lună câte un episod din povestea de viaţă a celor pe
care au ales să-i susţină. Elena Racu, de la Fundaţia Comunitară Iași, le-a scris
jurnalul atent. Scrisorile tinerilor au ajuns către donatori cu diferite ocazii, așa
că acum, mulţi dintre ei cunosc până și scrisul de mână al bursierilor.

La rândul lor, bursierii sunt încredinţaţi că oamenii de lângă ei fac parte dintr-o specie rară. Se simt norocoși că i-au găsit și că au fost găsiţi. Își doresc
să le povestească câte în lună și în soare. Dar buzele lor stau lipite. Nici unii,
nici alții nu știu cum să spargă gheaţa și să se ia de mână. Întâlnirile acestea
vin, așadar, ca o strategie de învăluire. Când te apuci să joci Activity, de pildă,

cunoașterea se produce viu și pe nesimţite. Ia forma jocului de mimă ori a
desenului și întotdeauna lasă loc de povești și de amintiri care găsesc de ce
să se agaţe ca să pătrundă în urechile celorlalţi.

În librărie, fiecare își dă seama că face parte, de fapt, dintr-o comunitate.
Bursierii se cunosc între ei și păstrează, dacă nu o legătură intimă de prietenie, o camaraderie de castă. Donatorii se cunosc la rândul lor între ei și
descoperă o afinitate de spirit care-i încredinţează că decizia lor de-a se
implica în viaţa tinerilor va avea impact cu adevărat, fiindcă nu este un gest
izolat. Mai ales, se dezmorţesc. Găsesc întotdeauna, prin compania celor
din preajmă ori prin jocuri, o poartă deschisă înspre sufletul celor de care
s-au atașat. E un prilej de exprimare firească a unor emoţii care de multe
ori au rămas oprite în blocaje de comunicare.
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Bursierii noștri
Uneori etapele pot fi arse. Că istoria ne învață că
nu învățăm nimic din istorie e avatarul unei lumi
deconectate, în care lecțiile vin prea târziu ca să mai
fie integrate. Un tânăr care se întâlnește cu el însuși,
dar în variantă mai înțeleaptă și mai trecută prin viață
poate să evite capcanele în care-i predispus să calce.
Iar viața lui va începe mai devreme și mai ferm.
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Claudia-Mihaela Țugulea se explorează pe sine, ca
om, prin dans și actorie. La Palatul Copiilor o poţi găsi
experimentându-și personalitatea pe măsură ce intră
în piei de personaje sau în sculpturi de mișcare. Nu-și
dorește să fie dansatoare. Nici actriţă. În felul acesta
își extinde cunoașterea despre ea însăși. Ceea ce-și
dorește, însă, e să devină medic și să se dedice tinerilor care nu au parte de ajutor.
Cristina Vlase e omul care atunci când îl întâlnești, îţi
schimbă preconcepţiile despre cum oamenii echipaţi
pentru viaţă trebuie să fie contondenţi ori să manifeste
vreo formă de duritate. Cristina e ca un oximoron.
E delicată, dar are iniţiativă și n-a întâlnit până acum
o situaţie la care să nu se poată adapta.

Răzvan Aghion e „cel mai bun jucător de tenis al
Moldovei”. De 5 ani își sporește performanţa într-un
sport solicitant și costisitor. În fiecare moment de
cumpănă, când pasiunea pentru tenis a intrat în conflict cu acoperirea unor nevoi de viaţă, Răzvan a ales
tenisul. Nici nu mai știe la câte concursuri a participat și câte premii a obţinut.
Thea-Elena Boboc are 10 ani, iar anul acesta a câștigat o medalie de aur la Campionatele Naţionale
Individuale de Șah pentru Copii și Juniori. E doar un
copil, dar a trecut deja prin experienţa Compionatelor
Uniunii Europene. Mintea îi merge brici, iar pofta de
joacă nu-i este deloc stingherită de disciplina mentală pe care s-a obișnuit s-o exerseze.
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5 motive să fii mentor
De la Ana-Aurelia Băianu, psihoterapeutul care coordonează
programul de mentorat în cadrul Fondului de Burse, afli că ai
fost cu siguranță mentorul cuiva, chiar dacă nu ți-ai dat seama.
Pentru că relaţiile de mentorat se leagă spontan și nu ţin cont de vârstă ori de
statutul social sau economic. Se încheagă de la sine, când cineva alege să absoarbă din noi un comportament, un set de idei sau o viziune asupra lumii. Cel
mai adesea nu încep declarativ, prin asumarea unui angajament ferm, dacă nu
fac parte dintr-un program de dezvoltare profesională. Dimpotrivă, mentoratul
apare cel mai adesea ca relaţie exploratorie prin care:
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Alegi să acţionezi în direcţia în care vrei să produci o schimbare. Dacă îţi dictează conștiinţa că orașului tău i-ar prinde
bine să aibă mai mulţi ecologiști, atunci vei mentora tineri
apropiaţi de natură și le vei împărtăși cunoștinţele de care
au nevoie ca să producă un curent de opinie. Dacă vrei să
vezi mai mulţi oameni autonomi în preajma ta, atunci vei
mentora tinerii, trezindu-le interesul faţă de valorile și instrumentele prin care și-ar putea spori libertatea. Oricare ar fi
valorile la care ţii cel mai mult, calea cea mai sustenabilă
de-a le onora e să le transmiţi celorlalţi prin mentorat.
Îţi reactualizezi experienţa de viaţă și te înţelegi mai bine pe
tine însuţi. Cea mai bună metodă de a înţelege un fenomen
e să încerci să-l explici altcuiva. De-a lungul vieţii ai trecut
printr-o mulţime de experienţe de viaţă din care ai învăţat,
de cele mai multe ori intuitiv, de la fel de multe ori, spinos,
cum trebuie să întâmpini și să recunoști anumite tipare,
indicii sau situaţii. Când experienţele tale servesc altcuiva,
pentru orientarea în viaţă, începi să reflectezi la ceea ce știi
și să faci ordine în cine ești.

Eviţi burnout-ul, blazarea și sentimentul inutilităţii. De
cele mai multe ori ne lipsește imaginea de ansamblu
care arată sensul muncii noastre. Odată cu hiper-specializarea și segmentarea direcţiilor de muncă suntem
tot mai deconectaţi de la rezultatele muncii noastre. În
domeniul executiv, cu precădere, se înregistrează cele
mai puternice sentimente de inutilitate. A participa la
dezvoltarea cuiva îți redă sensul cunoștinţelor și abilităţilor tale, într-o manieră regenerativă.

Creezi un pod între generaţii și îţi recapeţi pofta de viaţă.
Apropiindu-te de cineva mai tânăr ai ocazia să înţelegi
în profunzime schimbările sociale și psihologice care
se produc în preajma ta. Odată ce intri în contact cu noi
hobby-uri, pasiuni și stiluri de raportare la lume, îţi extinzi
capacitatea emoţională și intelectuală. Apoi, fiecare pasiune pe care vrei s-o împărtășești va prinde iarăși viaţă
în cotidianul tău.
Îţi creezi timp. Dacă încercăm, de exemplu, să ne urmărim în oglindă mișcarea ochilor de la stânga la dreapta,
vom observa că tot ceea ce-am conștientizat ţine de
începutul și de sfârșitul experienţei. În același fel, orice
experienţă care pare familiară este trunchiată prin procesarea informaţiei la nivel cerebral. În copilărie timpul
părea mai extins fiindcă atunci creierul nostru permitea
fiecărui detaliu să pătrundă în conștiinţă. Pe măsură ce
ne familiarizăm cu viaţa, percepţia asupra timpului se
restrânge, deoarece tot mai puţine detalii ajung să mai
fie conștientizate. Apropierea de un tânăr care trece pentru prima dată prin anumite experienţe ne poate debloca
atenţia și ne redă percepţia extinsă asupra timpului.
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Bursierii noștri
Talentul este foc de paie, dacă nu-i șlefuit îndelung. Disciplina,
la rândul ei, nu poate prinde rădăcini când terenul de viață
e accidentat și forțează atenția să meargă în toate direcțiile.
Mentoratul vine să șlefuiască neregularitățile și să creeze un
spațiu în care voința să se poată manifesta, iar talentul să fie,
astfel, înzdrăvenit.
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Mălina Ciobanu și vioara au devenit aproape
sinonime. Pe ea o poţi înţelege ascultând-o în recital sau în orchestrele din Iași, București, Bacău
sau Botoșani, cu care a concertat în ultimul an.
Când nu se află pe scenă, repetă. Anul acesta a
cântat pentru Principesa Margareta a României.
Viaţa ei a devenit un șir de concursuri și de concerte care o determină să-și decanteze continuu
propriul stil de interpretare, accelerându-i maturizarea artistică.
Alexandru Ciobanu practică artele marţiale de
mai bine de 8 ani. În Qwan Ki Do excelează. Din
Franţa, de la Campionatul European de Qwan Ki
Do pentru copii și juniori s-a întors cu locul IV la
proba de lupte pe echipe. Alexandru cunoaște
pe dinafară codul de onoare, cu cele 10 principii
Qwan Ki Do. Decalogul artei marţiale face ca
cei autentici în talentul lor să-și cultive trupul și
spiritul doar pentru binele lor și al altora, iar nu
din vanitate ori din orgoliu, și să-și conducă viaţa
după 6 valori: corectitudine, morală, dreptate,
simplitate, modestie și îngăduinţă.

Iarina Dumitraș a devenit campioană
naţională la șah încă de la 8 ani. A trăit
pasiunea aceasta cu dăruire, transformând-o într-o manieră de-a interacţiona
cu lumea și cu oamenii dragi. Cu peste 60
de diplome câștigate la concursuri naţionale și internaţionale, Iarina își amintește
mereu momentele în care cei dragi au
plâns de fericire aflând de medaliile ei.
Liana Ţucăr înţelege limbajul computaţional ca pe o a doua limbă maternă. Cu
o medalie de aur la Olimpiada Naţională
de Informatică, Liana e pregătită pentru
concursul internaţional Google Code Jam.
E gata, așadar, să pătrundă în lumea celor
care oferă, la nivel internaţional, cele mai
multe instrumente de dezvoltare personală și socială.
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Unde s-a produs
schimbarea
Bursieri

talent

încredere concursuri

Donatori

comunicare

explorare revitalizare

pasiuni implicare sens
pasiuni
validare
responsabilitate sensibilitate
determinare optimism sensibilitate sens

implicare

oportunitate explorare
comunicare sens
optimism
revitalizare
pasiuni
sens
talent
încredere
încredere

implicare
sens

O lume în care
a fost posibil să
apăreţi și să fiţi
așa cum sunteţi,
este o lume care
merită încredere
și efort!
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