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Fondul de Burse Centric este inițiativa comună
a Centric IT Solutions România și a Fundației
Comunitare Iași.
Este primul program derulat de o companie
ieșeană, în care echipa se implică direct atât în
constituirea unui fond de burse pentru tineri,
cât și în activitățile de consiliere profesională și
dezvoltare personală a bursierilor.
În cea de a 2-a ediție, compania a oferit 13 burse în valoare
de 4.000 de lei fiecare pentru adolescenții cu rezultate
bune la informatică și matematică. Membrii echipei Centric
se implică direct, ca mentori, în dezvoltarea personală și
profesională a fiecăruia dintre ei.

1.1

„Educația
reprezintă
o
prioritate
pentru Centric IT Solutions România.
Fie că vorbim despre perfecționarea
propriilor noștri colegi, fie că ne referim
la susținerea inițiativelor externe, ne
poziționăm întotdeauna în raport direct
cu comunitatea din care facem parte.
Ea este sursa noastră de valoare și ne
dorim nu numai să primim talente din
această comunitate, ci și să contribuim
în mod activ la construirea ei. Avem
convingerea că tinerii care astăzi
înregistrează rezultate bune la materii
precum informatică sau matematică
trebuie susținuți pentru a putea să-și
continue cu succes parcursul școlar și a
lua în calcul dezvoltarea unei cariere în
IT. E posibil chiar ca unii dintre liceenii
de azi să devină colegii noștri de mâine.
Și ne place să investim în relații de lungă
durată, în oameni și în performanță.”

1.2
Cum se mișcă rotițele Fondului
de Burse Centric în Iași
Angajații companiei aleg bursieri finaliști și devin
mentori. Își împletesc viața cu cea a bursierilor și
învață unii de la alții, crescând împreună.
Bursierii deprind abilități de viață. Este prima dată
când o companie le arată fața umană.

Centric

face parte din grupul internațional Sanderink Ivestments și este o
organizație europeană, prezentă în opt țări. Oferă clienților săi soluții software, dar și
servicii precum outsourcing în domeniul IT, BPO și staffing.
Compania a fost fondată în Olanda în 1992 și a ajuns să deschidă sedii și în țări precum
Belgia, România, Germania, Franța, Norvegia, Suedia și Elveția. Domeniile de activitate
pentru care Centric produce soluții software sunt variate.
Pornesc de la sectorul public, sănătate, resurse umane și salarizare, construcții,
logistică, închirieri de locuințe și ajung până la marile lanțuri de magazine, pentru care
sunt concepute soluții complete, care includ dezvoltarea software și echipamente.

Iașul crește prin implicare directă. Ieșenii își pun în
practică umanitatea și descoperă că implicarea lor
poate cizela viața unui tânăr.

2015 – 2016:
6 bursieri – bursă în valoare de 3000 lei
2016 – 2017:
13 bursieri – bursă în valoare de 4000 lei
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Fondul de Burse
Centric în cifre cheie
Bursieri
Al-Owe Mike
Bejan Eduard Marian
Bîzgă Mihail-Cristian
Botez Mihai
Formagiu Michael Gabriel
Ionescu Andreea Karina
Peiu Iulian Cosmin
Pulbere Victor
Rameder Carol Sebastian
Rădeanu Răzvan Valentin
Talabă Costel
Turcu Robert
Turcu Ștefănel Iulian

13 bursieri
63.000 lei valoarea totală a
fondului
52.000 lei valoarea burselor
din care 11.000 lei costuri de
gestionare

Mentori
Mihaela Ghidersa
Florin Plutaru
Ivona Bursuc
Costea Mihai
Eduard Apostol
Balaș Ionuț
Madalin Nuta
Vali Zbant
Dumitru Robert
Laura Grosu
Marius Ceaus
Carmen Teodorescu

Cum au „decodat” împreună
relația mentor-bursier

2.1

„Atelierele au fost interesante, cred că voi putea cuantifica exact cât de mult m-au
ajutat în timp.

Gânduri de la mentori

„A fost o experiență importantă pentru mine, am crescut și m-am dezvoltat și
eu împreună cu el și mi-am dorit să fac pentru el maxim din ceea ce puteam face
și chiar mai mult. E drept că am avut și cu cine lucra. Este un băiat deosebit de
bun, cald, dar m-a și surprins prin încredrea pe care o are în el, în capacitățile
lui, în munca lui. E o combinație foarte reușită de bun simț și profesionalism și
aș îndrăzni să spun că se întrevede rar la acestă vârstă. E cumva și matur dar
și-a păstrat și gingășia și puritatea de copil. Mi-a făcut o foarte mare plăcere să
lucrez cu el și deși mă gândeam să nu mă mai implic în mentorat anul următor,
după cuvintele lui am început să mă gândesc serios să continui. Cât despre
prietenia noastră, îmi doresc să continue și sper să fim colegi permanenți după
acest internship.
….Îmi este greu să mă rezum la un singur moment din timpul mentoratului. Toată
experiența a fost deosebită și a contribuit la dezvoltarea mea personală.
Scrisoarea de final de program pe care mi-a adresat-o a fost cea mai emoționantă
pentru mine și am realizat încă o dată cum ajutorul dat unui tânăr la momentul
potrivit îl poate propulsa accelerat în dezvoltarea personală și profesională… și
cred că asta e menirea unui îndrumător și satisfacția maximă pe care o poate
avea după un astfel de program….”

Cu siguranță mi-au folosit în a conștientiza ce înseamnă o relație mentor-mentee și
cum să abordez această relație. De asemenea, mi-am dat seama că suntem mentori și
mentees de-a lungul vieții noastre chiar și fără să ne dăm seama, că toți avem capacitatea
de a primi dar mai ales de a oferi, de a da mai departe.
Mi-a dat mai multă încredere în mine și mi-a risipit îndoielile despre acest tip de relație
(despre care nu știam ce să cred sau de la care nu știam la ce să mă aștept atunci când
m-am înscris în program).”

„Am participat cu plăcere la cele 2 ateliere de mentorat de grup și la cel individual
organizate de Fundația Comunitară cu sprijinul Aureliei Băianu-psihoterapeut. Am
descoperit lucruri legate de felul în care mentorul poate inspira conștient și inconștient
mentee-ul, planurile de pe care poți inspira și m-am regăsit în tipologiile de mentori
prezentate. Mi-a deschis și alte perspective cu privire la această relație mentor-mentee
și mi-a adus multe resurse de care mă folosesc în continuare. Recomand atelierele
tuturor celor care doresc să fie mentori sau celor care vor să se dezvolte personal.”

2.2
Gânduri de la bursieri

„Acum, la sfârșit de clasa a XII-a gândurile îmi sunt relativ confuze și puțin tulburate din cauza
examenelor ce urmează, dar un lucru a rămas lucid pe tot parcursul celor 4 ani, și anume, oamenii
care au crezut în mine, care au crezut că pot reuși tot ce mi-am propus. Mulțumirile nu vor fi
niciodată de ajuns pentru a ilustra recunoștința pe care o am pentru tine... pentru voi.
Încheindu-se o parte semnificativă a vieții mele, îmi așez gândurile și realizez că o parte din
mine regretă că se încheie poate cea mai frumoasă, simplă și lipsită de griji perioadă pe care am
avut-o. Cu toate acestea, mă face să realizez că ar fi trebuit să îți mulțumesc de mai multe ori
sau să îți arăt de și mai multe ori respectul pe care îl am și pe care mereu îl voi purta cu mine în
ceea ce te privește.
Cuvintele mele nu sunt suficiente, iar spațiul nu mă lasă să exprim cu adevărat ceea ce simt
în acest moment. Plin de fericire și recunoștință, dar și de frica de necunoscut care mă face să
păstrez viu acest moment, să-l fac să mă însoțească în viață și să-mi amintească de faptul că a
fost unul din cele mai bune. Îți mulțumesc din nou și îți doresc ca viața să te surprindă cu cele
mai frumoase momente, să fii omul pe care ai vrut să îl vezi în mine, nu omul care vor alții să fii.”

„Mă aflu în acest punct doar datorită ție. Dacă în momentul când te-am întâlnit prima oară am
avut un mic regret, pentru că nu erai pe partea tehnică și mă simțeam puțin dezamăgit, deoarece
nu am primit o parte din Centric, ca toți ceilalti, acum îmi doresc să-ți cer scuze. Nu am realizat
decât pe parcursul anului că alături de tine eu nu am primit o bucățică din Centric, ci întregul
Centric.
Mulțumesc pentru întâlnirile săptămânale, în care stăteam la ceai, discutam și îmi ofereai sfaturi.
Experiența ta m-a ajutat foarte mult, iar dintre toate aceste discuții nu o să uit cele mai de preț
cuvinte pe care mi le-ai putut spune: ”Eu zic să discutați problema, să-i spui ce te-a deranjat”. Ai
avut dreptate, chiar dacă a sunat simplu, poate prea simplu, dar, punand-o în practică, într-un fel
sau altul, a fost cea mai bună soluție.
Închei aceste cuvinte printr-o rugăminte. Nu renunța la rolul de mentor în cadrul Fondului de
Burse Centric, pentru că tu întruchipezi idealul de mentor, un model pentru toți ceilalți și pentru
că ar fi păcat să nu se bucure și alți viitori bursieri de tine.”

„Îți scriu această scrisoare pentru a-ți mulțumi că ai ales să îmi fii mentor și să-mi împărtășești
experiența ta de viață.
Sper că întâlnirile pe care le-am avut să fi fost o pauză plăcută la finalul unei zile de muncă, și că
ți-a făcut plăcere să îți petreci acel timp cu mine, chiar dacă nu sunt un foarte mare instigator la
vorbă. Din conversațiile și activitățile pe care le-am avut, am învățat că trebuie să lupți pentru
ceea ce îți dorești și să ai acel spirit competitiv constructiv.”
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O poveste despre implicare

Din 2015, echipa Centric a găsit noi modalități de a fi prezentă în
comunitatea ieșeană și mai presus de toate, de a sprijini educația.
Au gustat din energia și altruismul Cros pentru școli și Swimathon
Iași, iar de atunci participarea lor a crescut de la an la an.
Au luptat cot la cot pentru ca Fondul de Burse Centric și Fondul
Științescu al Fundației Comunitare Iași să crească și să aibă un
impact din ce în ce mai mare asupra educației. Ani la rând, Centric
a sprijinit aceste evenimente ca sponsor, iar angajații au completat
ajutorul prin evenimentele de strângere de fonduri în interiorul
firmei, dar și prin închegarea și mobilizarea echipelor de înotători
și alergători.

Bianca Scutaru, Marketing Specialist la Centric IT
Romania, ne povestește ce înseamnă implicarea în cadrul
firmei și care este motivul ce îi îmbie la acțiune

O viață de oameni mari
Prospețimea perioadei de început
Ne imaginăm și ne antrenăm pentru „viața de
oameni mari” încă din perioada copilăriei și
chiar a adolescenței. Lăsăm în urma noastră
începutul unei frumoase și lungi narațiuni,
țesută cu ghidușenii naive și cu prietenii ce
îți oferă sentimentul veșniciei. O perioadă în
care năzdrăvăniile îți nuanțează caracterul, iar
creativitatea prinde forme proaspete.
Poate nu avem cu toții aceeași noțiune pentru
a defini „tinerețea”, însă vocabularul pe care îl
folosim pentru a o înțelege este același: prietenie,
idei trăsnite și multe râsete.

Viața de oameni mari înseamnă implicare

„Îmi amintesc cu nostalgie de sentimentul de
libertate și de lipsa de griji din acea perioadă,
de ieșirile noastre săptămânale (în perioada
aceea, ca să te vezi cu prietenii tăi trebuia să ieși
din casă, că nu aveam Facebook)” povestește
Bianca. Împreună cu colegii și prietenii ei, Bianca
Scutaru, Marketing Specialist, la Centric IT
Solutions Romania a găsit o metodă de a susține
creativitatea caracteristică tinereții, prietenia și
ideile trăsnite, prin Fondul Științescu. De aceea,
au transformat în tradiție participarea la Cros

pentru școli, atât ca echipă alergătoare cât și ca
sponsor: „2017 este al 3-lea an consecutiv când
participăm în calitate de sponsor la Cros, și în
fiecare an am rămas impresionați de numărul tot
mai crescut al colegilor care au decis să alerge
și să participe activ la activitățile de fundraising.
Anul acesta am atins un număr record de
alergători - 70”.
„Viața de om mare” implică dorința de a te
dezvolta (odată cu tine și comunitatea în care
trăiești), inițiativă și sprijinul pe care îl acorzi
generației proaspete, cu idei inovatoare și
creative, pe care nu o numim în zadar „generația
viitoare”: „Un nivel ridicat al educației membrilor
unei comunități, impune automat și o rafinare a
joburilor din cadrul acelei comunități și implicit
duce la dezvoltarea sa accelerată. Astfel de
oameni vor căuta constant să și dea înapoi
comunității din care fac parte, să o ajute și
să o înfrumusețeze.” Este un joc ciclic în care
oamenii mari intră în starea de copil sau de tânăr,
empatizează și oferă sprijin, în nădejdea că acest
„obicei” va prinde continuitate.
Ne implicăm în activități ce susțin mediul
educațional tocmai pentru a conserva spiritul
ludic, inovator, menit să creeze viitorul.

Echipa
Centric
împreună
cu bursierii,
la ziua
Fundației
Comunitare
Iași

Relaxare la „Săliță de
Cățărat”

