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.

Compania oferă 6 burse în valoare de 3000 de
lei pentru adolescenții cu rezultate bune la informatică și matematică. 6 dintre membrii echipei
Centric și-au asumat fiecare, rolul de mentor,
pentru câte un bursier.

Ana-Aurelia Băianu,
psihoterapeut coordonator al
programului de mentorat derulat de Fundația Comunitară
Iași, a asigurat două sesiuni de
lucru și explorare pentru cei 6
membri Centric, care și-au asumat să devină mentori.
În timpul întâlnirilor, au investigat ce înseamnă pentru fiecare
dintre ei, experiența mentoratului și au clarificat cum vor naviga rolul de mentor.
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BURSA

RECHIZITE

Eu sunt Ionuț Balaș, am 32 de ani,
lucrez în industria IT de aproape 10 ani, iar
în Centric m-am angajat în martie 2012.
Pasiunile mele includ călătoriile, lectura,
înotul și filmele bune.
Mentoratul a însemnat o experiență nouă
pentru mine. Recunosc, la început, când
m-am înscris, aveam doar o vagă idee
despre ce presupune a fi mentorul cuiva.
Ceea ce știam sigur, era că porți pe umeri
responsabilitatea formării și dezvoltării
unui tânăr. Nu doar profesional, ci mai ales
personal. Ca mentor, am încercat să mă
concentrez mai mult pe formarea ca om a
bursierului.
Am fost mentorul lui Iulian Peiu și mă bucur
enorm că am avut ocazia să îl cunosc. E un
copil cu o ambiție uimitoare și cu un
caracter minunat. Ne întâlneam, de obicei,
cam de două ori pe săptămână și discutam
cu el, îi răspundeam la întrebări, îi dădeam
sfaturi. Am lăsat însă mereu ca discuțiile
și relația dintre noi să se dezvolte firesc.
Pot spune că acum, la sfârșit de program,
amândoi am câștigat un prieten, unul în
celălalt.
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Sunt Iulian Peiu și am 15 ani. Am ter-

minat clasa a IX-a la Colegiul „Costache Negruzzi”. Sunt un copil ca toți copiii și-mi place
să mă joc. O fac tot timpul. Viața, în sine, e
un joc. Îmi place să descopăr lucruri noi, să
învăț și vreau să-i văd pe oameni zâmbind.
Cea mai frumoasă parte a programului a fost
că mi-a dat posibilitatea să dezvolt o relație
de mentorat cu Ionuț. Se știe că tot ceea ce
ai nevoie pentru a te înălța, găsești într-o
persoană care-ți poate fi exemplu.
De la Ionuț, mentorul meu, am înțeles că
fiecare om este unic. El m-a ajutat să găsesc
o cale de scăpare în tot ceea ce fac. Mi-a
arătat că a fi om înseamnă să-ți susții visurile,
dorințele și valorile, indiferent de pietrele pe
care le pot arunca în tine cei care nu te
înțeleg.
Încă din prima zi, i-am spus să discutăm ca
între prieteni. Nu știu de ce am zis asta. Ne
întâlneam săptămânal. El mă făcea să uit
de toate problemele și să mă bucur că încă
respir aerul de pe Pământ. El avea grijă să nu
am griji. Vorbeam despre orice. Mi-a curățat
drumul de spini și m-a ajutat să merg mai
departe.

PRINTĂRI

TRANSPORT

ÎMBRĂCĂMINTE

CANTINĂ

Centric face parte din
grupul internațional
Sanderink Investments
și este o organizație
europeană, prezentă
în opt țări.
Oferă clienților săi, în
principal 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
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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 marile lanțuri de magazine, pentru care sunt concepute soluții complete, care includ dezvoltarea software și
echipamente.
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O inițiativă comună, a
companiei și-a oamenilor
care îi dau viață
Ne gândim la tineri ca la viitorii noștri
colegi. De aceea, dezvoltarea lor
personală și profesională ține de o
nevoie pe care o simțim noi înșine, în
mod direct.
Am căutat să-i alegem pe acei copii în
viața cărora sprijinul nostru să
conteze, într-adevăr. Unii dintre elevii
care și-au depus dosarul, la nivelul la
care se aflau, aveau nevoie,
de exemplu, de un sprijin mult mai
consistent ca să treacă la următoarea
etapă, iar ajutorul nostru ar fi fost doar
un supliment. Ne-am dorit să mergem către cei în viața cărora ceea ce
noi putem face, să aibă, într-adevăr,
impact.

Carmen Teodorescu,
Manager Finance&Control,
Centric IT Solutions Romania
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Compania are
avantajul de a
putea oferi angajaților săi posibilitatea de a lucra
atât la produse
software destinate
anumitor segmente
de piață, cât și la
proiecte special
create pentru
clienții noștri.

BURSA

RECHIZITE

MEDITAȚII

TRANSPORT

REPARAȚII
LAPTOP

ȘCOALA DE
ȘOFERI

ÎMBRĂCĂMINTE
Sunt Ioana Gîfei, lucrez la

Centric de 3 ani și în IT, de 4 ani.
Am ales cariera în IT pentru că nu
vedeam altă alternativă după terminarea unui profil real (matematică-informatică). Ceea ce atunci
părea singura cale de urmat, acum
pare cea mai bună alegere făcută.
Când am aflat că Centric urma să
susțină șase bursieri și că se căutau
mentori pentru ei, primul gând a fost
că la rândul meu, mi-aș fi dorit un
mentor în liceu, care să mă îndrume
cu anumite sfaturi referitoare la
deciziile în carieră pe care urma să
le iau.
De aceea am ales să fiu mentor,
pentru a oferi unui liceean câteva
păreri despre ce înseamnă a lucra
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CURSURI IT

in IT, o descriere a acestui mediu și care sunt
alternativele în materie
de facultăți și cursuri de
urmat.
Comunicarea cu Robert a
fost deschisă. Mi-a amintit
de perioada liceului, în
care orice sfat era atât de
așteptat.
Amândoi am căzut de
acord că această legatură
nu se va rupe odată cu
încheierea anului școlar
și că vom continua să ne
întâlnim și să împărtășim
ultimele noutăți de la
școală, de la birou și din
viața noastră, în general.

Sunt Robert Turcu, elev în clasa a XII-a, la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași. Chiar dacă provin
din mediul rural, am venit în Iași cu visuri mari și pregătit pentru a munci din greu ca să le îndeplinesc. Îmi place să glumesc și să ascult oamenii. Visez să dau la Academia Forțelor
Terestre, dar sunt împiedicat de faptul că port ochelari. Aceeași problemă m-a împiedicat acum patru ani să mă înscriu
la un liceu militar. Sunt însă un om plin de speranță și încrezător.
Pentru mine, experiența de mentorat nu a însemnat doar
întâlnirea unei persoane care are cunoștințe mai avansate
decât mine, ci întâlnirea unui prieten adevărat! În mentorul
meu am găsit o persoană de sprijin, care mereu mă sprijinea
și îmi susținea aspirațiile de creștere personală. O persoană
răbdătoare și dornică să petreacă timp cu mine, cu impact
motivațional, care m-a inspirat să devin mai bun.
Chiar dacă programul de mentorat s-a încheiat, eu și mentorul meu am stabilit de comun acord să rămânem prieteni,
urmând să ne vedem și să discutăm în continuare.
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În România, Centric este
prezentă din 2010. Ultimii
șase ani au însemnat o
creștere semnificativă, atât
a echipei, cât și a gamei de
produse și proiecte dezvoltate în Iași.

În 2015, membrii Centric s-au înscris la Swimathon, să adune
resurse pentru Fondul de Burse Centric. Au preparat înghețată și ciorbă secuiască, din fructe. Au adus la serviciu
și suc la pahar. Le-au oferit în schimbul donațiilor.
Apoi au înotat și au strâns ei înșiși, 2000 de lei.
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Am ales să deschidem un
birou în capitala Moldovei
deoarece am găsit aici un
oraș cu numeroase instituții de învățământ superior care au în oferta educațională studii tehnice în
domeniul IT și numeroși
absolvenți cu abilități
valoroase.
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BURSA

CONCURSURI
Eu sunt Robert
Dumitru - teoretic, in-

giner în Automatică și Calculatoare, practic, Software
Developer și Graphic
Designer la Centric IT
Solutions România.
În cazul meu, totul a pornit
de la dorința și nevoia de
a oferi ceva înapoi. Deși
generațiile sunt diferite,
greutățile și incertitudinile
specifice unei vârste rămân
la fel.
Recenta experiență ca
mentor a fost una din care
ambele părți au avut de
învățat (mentor și mentee).
Am început încet, prin a ne
cunoaște, după care am
ajuns să avem încredere
unul în celălalt și, în final,
am reușit să avem o relație
foarte bună, de prietenie.
Vom continua să păstrăm
legătura și nu pot să nu
mă gândesc la momentul
în care elevul își va depăși
profesorul.
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ÎMBRĂCĂMINTE

Sunt Răzvan Rădeanu, elev în clasa a XI-a la

Liceul de Informatică „Grigore Moisil”. În afară de informatică, pasiunile mele implică muzica, sportul și gândirea.
Îmi place să cânt și să ascult muzică. Cânt la chitară de
doi ani și câteva luni. Deși dețin doar o chitară acustică și
gusturile mele înclină spre rock, îmi place să cânt și folk
sau blues. Cât despre sporturi, îmi place să alerg, să mă
dau cu skate-ul sau să mă plimb cu bicicleta.
Am descoperit programarea abia în clasa a IX-a, odată cu
liceul, însă pasiunea a evoluat rapid. După ce am urmat
niște cursuri de PHP în clasa a X-a, am descoperit domeniul Web Development-ului și am intrat într-o continuă
auto-provocare. Am învățat cât mai multe limbaje necesare
și am pornit. Am lucrat constant și am realizat proiecte
personale ca să capăt o oarecare experiență. Acum sunt
Backend Web Developer în echipa LexShop.
După această experiență de mentorat, am rămas cu un
prieten, cu sfaturi, cu noi cunoștințe și cu o dorință: aceea
de a mai participa la un astfel de proiect, întâi din ipostaza
bursierului, apoi din cea a mentorului.
Robert mi-a devenit foarte ușor, un prieten apropiat. M-a
ajutat să mă dezvolt în domeniul care mă interesează și,
în egală măsură, ne-am distrat fără a mai fi conștienți de
limitele rolurilor de mentor si mentee. De la el rămân cu
sfaturi, cunoștințe și rezultate. Spun ”fără emoții” că și-a
luat în serios ipostaza de mentor. Mă bucur că această
experiență mi-a dat șansa să-l întâlnesc pe acest om
minunat.

PRINTĂRI

TRANSPORT

REPARAȚII
LAPTOP

RECHIZITE

CONSULTAȚII
MEDICALE

CADOURI DE
CRĂCIUN
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Am fost foarte impresionată de nivelul de
implicare al colegilor mei și de soluțiile ingenioase pe care le-au găsit pentru a strânge
fonduri.Voluntariatul și activitățile caritabile,
în general, nu sunt încă atât de populare
și mi-a făcut plăcere să descopăr în colegii
mei, oameni dispuși să investească în
comunitatea din care fac parte și în Centric,
o companie care susține și inițiază astfel de
activități.

- Bianca-Elena Scutaru,

Marketing Specialist,
Centric IT Solutions Romania
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Fondul a fost lansat, alături
de bursieri și colegi

BURSA

RECHIZITE

PRINTĂRI

TRANSPORT

Eu sunt Sebastian Tomescu și am intrat în echipa Centric în 2011, ca junior
software developer, căutând un loc în care să-mi pot dezvolta abilitățile tehnice. Sunt
bucuros că am făcut această alegere fiindcă de atunci, am avut oportunitatea să cresc
profesional și să-mi cultiv abilitățile soft. Pe parcursul formării mele, am fost întotdeauna ajutat și îndrumat de managerul meu și de colegi. Colegii mei talentați m-au determinat să-mi ridic standardele și să devin mai responsabil. În prezent, lucrez în proiecte
care dezvoltă aplicații pentru telefoane mobile, ceea ce îmi permite să țin pasul cu
ultimele tendințe în software development. Folosim ultimele tehnologii și avem acces
la cele mai noi gadget-uri. Pentru mine, să vin la serviciu, e ca să cum aș ieși să mă
întâlnesc cu prietenii, fiindcă echipa cu care lucrez e formată din oameni tineri și veseli.

Sunt Mike Al Owe și învăț în clasa a XI-a, la Liceul
de Informatică „Grigore Moisil”. Sunt jumătate iordanian,
jumătate român. Până la nouă ani, am studiat în capitala
Iordaniei. Acolo, competiția era acerbă și se punea un
mare accent pe cunoașterea limbii engleze. Studiez engleza de la patru ani. Vreau să dau examenul
Cambridge. Îmi doresc să devin programator. Vreau să
intru la Facultatea de Informatică de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”. Anul acesta mă pregătesc pentru
examenul de preadmitere.

ÎMBRĂCĂMINTE

CANTINĂ
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Una dintre principalele caracteristici
ale companiei Centric, de care suntem
mândri, este orientarea spre oameni.
Ne pasă de educația, dezvoltarea și
gradul de satisfacție al fiecărui coleg.
Din dorința de a structura cât mai bine
procesul de învățare și dezvoltare profesională, în 2016 am lansat School

of Centric, un program destinat angajaților noștri, ce reunește sub o
singură umbrelă, cursurile și sesiunile de training interne și externe.
Oferim ocazia angajaților noștri să
obțină certificări, examinarea fiind
plătită de companie.
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Le asigurăm participarea la conferințe și evenimente importante
în IT. Îi încurajăm să
ia parte la sesiuni de
pregătire tehnică și
pentru dezvoltarea abilităților în comunicare,
prezentare sau limbi
străine.
Fiecare coleg are
posibilitatea de a-și
crea un plan de carieră
personalizat, împreună
cu manager-ul său.

Eu sunt Vlad Holbură, software developer Sunt Michael-Gabriel Formagiu,
cu o experiență de doi ani pe .NET și de nouă luni,
angajat în echipa Centric. În același timp, sunt
masterand la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași. Sunt pasionat de tehnologie și de
dezvoltare personală, atât a mea, cât și a celor din
jurul meu.

Îmi place să împărtășesc din cunoștințele și
experiența mea și să îmi fac prieteni. De aceea am
acceptat provocarea, devenind mentor.
Mi-a făcut plăcere să îl cunosc pe Michael, un
liceean care știe ce își dorește de la viitorul său.
Am avut bucuria să discut cu el atât despre impedimentele unui adolescent aflat la început de
drum, cât și despre probleme de matematică și
programare. Chiar dacă proiectul a luat sfârșit și
relația mentor-mentee s-a încheiat, eu și Michael
am rămas prieteni și cu siguranță, putem conta
unul pe altul în viitor.

BURSA
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RECHIZITE

elev în clasa a X-a, la Liceul Teoretic
“Dimitrie Cantemir”, Iași. Cred că sunt o persoană prietenoasă, înțelegătoare și ambițioasă. Această ambiție m-a făcut să am idei
clare despre viitor și să-mi stabilesc anumite
obiective. Hobby-urile mele implică montajul video și baschetul, un sport pe care am
început să-l îndrăgesc.
L-am cunoscut pe Vlad în urmă cu șase
luni. Am stabilit să ne întâlnim la o ciocolată
caldă. Atunci am discutat despre o mulțime
de lucruri. I-am povestit despre familia mea,
despre mine, despre pasiunile mele. Vlad
și-a amintit cum era viața lui în liceu și cum
a ajuns să lucreze la Centric.
M-a ajutat arătându-mi cum să-mi aleg
facultatea. E devenit prietenul meu și așa
va rămâne.

SOFTWARE

MEDITAȚII
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Prima întâlnire în gașcă

Centric investește timp și
energie în relațiile create
cu instituțiile de învățământ
superior. Asigurăm stagii
de internship și sprijinim
organizarea conferințelor în
domeniu și a concursurilor
IT.
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Ne implicăm în derularea
unor cursuri de dezvoltare
software (back-end și frontend) și sprijinim elaborarea
unor teze de masterat și licență realizate în co-tutelă
sau redactarea unor prezentări tehnice. Unele dintre acestea au fost realizate

Eu sunt Mihai Costea și fac
parte din divizia Mobile din cadrul
companiei Centric It Solutoins.
Lucrez de 7 ani în industria IT iar
principalele mele hobby-uri sunt
dansurile latino și boxul.

Experiența de mentor dobândită în
cadrul Fondului de Burse Centric a
fost una unică pentru mine și total
diferită de celelalte patru experiențe
de mentor trăite în Centric.
Pe tot parcusul programului m-am
simțit ca un frate mai mare pentru
mentee-ul meu, dornic să își învețe
fratele mai mic să cunoască viața de
ieșean, viața de programator, viața de
om de succes.

BURSA

Sunt Mihai Botez și sunt în clasa a XI-a la Colegiul Național Iași. Experiența Centric a fost procesul
prin care am accesat o versiune mai bună a mea și
mi-am lărgit orizontul de cunoaștere.

Când am aflat că voi avea un mentor, m-am entuziasmat și mi-am pus o mulțime de întrebări, care și-au
găsit răspunsul odată cu trecerea timpului, pe măsură
ce m-am apropiat de Mihai. El s-a dovedit a fi o persoană decisivă în ce ceea ce privește hotărârea mea
de a învăța să dansez, lucru pe care îl tot amânam.
De-a lungul întâlnirilor, ne-am cunoscut povestindu-ne
experiențele de viață. Am avut ocazia să văd cum e să
lucrezi într-o companie de IT. Mihai mi-a arătat și partea socială, iar nu doar tehnică, a experienței, atunci
când l-am vizitat la locul de muncă. Văd în Mihai
idealuri pe care doresc să le ating. Pentru mine, a
devenit un model de viață.

CAZARE

ÎMBRĂCĂMINTE

UTILITĂȚI
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cu sprijinul colegilor din Olanda. Susținem, de asemenea,
activitățile de cercetare în domeniu.
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În ultimii doi ani, în biroul Centric din Iași, prin stagiile de internship, am avut plăcerea să
ghidăm primii pași în carieră a
peste 60 de studenți și absolvenți în arii precum dezvoltare
.Net (C#) și Java, aplicații mobile, SharePoint, testare. Mai
bine de 70% dintre aceștia au
devenit ulterior colegii noștri și
fac parte din echipele Centric
care dezvoltă proiecte sau produse împreună cu partenerii

din Olanda și Belgia. Aceste stagii
sunt plătite de către companie, se
desfășoară pe o perioadă de trei
luni, programul este flexibil, iar fiecare intern are un mentor dedicat.

La PIN Awards 2016, Centric IT Romania a primit pentru
FONDUL DE BURSE CENTRIC, premiul pentru cea mai bună
inițiativă CSR a anului.
Cu același program, la Gala „Oameni pentru Oameni”, compania a câștigat premiul pentru cel mai bun proiect de sponsorizare din partea IMM.
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Ultima întâlnire cu gașca

Centric, o companie cu
conștiință socială
În perioada 2015- 2016 ne-am implicat în două proiecte de Corporate Social
Responsibility, cu sprijinul Fundației Comunitare Iași. Am contribuit, astfel, la Fondul Științescu, prin care instituțiile școlare, grupurile de inițiativă,
ONG-urile, cercetătorii, muzeografii și pasionații de știință au putut accesa
finanțări în valoare maximă de 12.000 de lei, pentru implementarea unor
proiecte de revigorare a interesului pentru domeniile STEM, în rândul elevilor.
Prin Fondul Științescu am căutat să investim în comunitate, în copiii de
astăzi și, poate, în viitorii noștri colegi. Această experiență ne-a inspirat să
inițiem un alt proiect – Fondul de Burse Centric, de asemenea, în colaborare cu Fundația Comunitară Iași.
Ne-am dorit să susținem tinerii pasionați de științe exacte și în acest scop
am oferit șase burse în valoare de 3000 de lei pentru adolescenții cu rezultate bune la informatică și matematică, dar cu posibilități financiare reduse,
din liceele cu profil real din Iași - Colegiul Național Iași, Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul „Costache
Negruzzi”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” și Colegiul Național „Garabet
Ibrăileanu”.
Ajutorul financiar a fost completat de un program de mentorat. Fiecare
bursier a găsit un mentor în echipa Centric.
Ca să deschidem acest Fond, ne-am mobilizat într-o campanie internă de
strângere de fonduri. Am organizat concursuri de tenis de masă, vânzare de
gogoși, cocktail-uri de vară și am oferit prânzuri făcute în casă. Ne-am lăsat
antrenați, de asemenea, într-o campanie externă de fundraising și am participat la Swimathon. Swimathon este cel mai mare eveniment de strângere
de fonduri prin înot. Grupurile de inițiativă și ONG-urile își înscriu proiectele,
apoi, pentru fiecare proiect, se formează echipe de înotători care își asumă
să adune resurse pentru proiectele pe care le susțin, iar în ziua evenimentului, participă la o competiție de înot în bazinul olimpic. Pentru Fondul de
Burse Centric am înscris două echipe de înotatori care au parcurs 42 și,
respectiv, 43 de ture de bazin.
După ce am adunat resursele financiare, am demarat programul propriu-zis
de burse. Împreună cu Fundația Comunitară Iași, am făcut selecția candidaților și am organizat prima întâlnire a bursierilor Centric cu mentorii lor.
Prin investiția continuă în educație, într-un domeniu strategic pentru dezvoltarea Iașului, vrem să contribuim la creșterea unui oraș dinamic și modern.
Vrem să contribuim la îmbunătățirea capitalului uman, atât de important
pentru domeniul IT.
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Povestea continuă la
Swimathon 2016
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Descoperiți atmosfera și proiectele Centric vizitând site-ul: http://www.centric.eu/RO/Default
sau pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/CentricITSolutionsRomania .

În 2012, Fundația Comunitară Iași a deschis Fondul de Burse, un fond tematic prin care
ieșenii pătrund în destinul tinerilor talentați din oraș, exact atunci când sprijinul lor contează
cel mai mult, când tinerii își întăresc identitatea și fac alegerile de viață care le vor marca
viitorul. În urmă cu patru ani, primii ieșeni, singuri sau împreună cu prietenii lor, au ales să
ofere sprijin material pentru cinci copii. Aceștia au intrat în programul Fundației Comunitare Iași și au fost sprijiniți să depășească blocajele emoționale și sociale. Au fost ghidați
să investească bursa în cultivarea pasiunilor și talentelor, îmbunătățindu-și performanțele
școlare și descoperind prieteni și profesioniști care să-i motiveze să se auto-depășească.
În 2014 am pus bazele Programului de Mentorat, prin care donatorii au putut deveni mentorii copiilor pe care îi susțineau material. Ana-Aurelia Băianu, psihoterapeut, a dezvoltat
un program personalizat, în urma unui serial de întâlniri cu donatorii și bursierii. Aflându-le
nevoile profunde și motivațiile autentice, Ana a coordonat Programul de Mentorat, alături
de alte patru psihoterapeute care s-au implicat voluntar. Bursierii și donatorii participă de
atunci, la ședințe de consiliere individuală și de grup, ca să se armonizeze ca oameni și să
crească prin experiența acestei întâlniri.

La Swimathon 2016, membrii echipei au strâns
3.763 de lei pentru următoarea ediție a Fondului de Burse Centric
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De la înființare, am asigurat 190 de burse
pentru elevi cu performanțe școlare și extrașcolare deosebite. Oferim burse pentru educație și
pentru excelență, ca să cultivăm capitalul uman
al Iașului. Valoarea anuală a unei burse este
2.200 de lei și orice ieșean, de unul singur sau
alături de prietenii sau familia sa, poate alege
să ofere acest sprijin financiar pentru un tânăr
strălucitor. Ieșenii care contribuie la Fondul de
Burse al Fundației Comunitare Iași aleg ei înșiși
bursierul în viața căruia vor să declanșeze o
evoluție ascendentă. Timp de un an, sunt alături de bursierul lor, participând la povestea lui
de viață.

