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CE VEI GĂSI ÎN AL TREILEA NUMĂR AL
ACESTEI REVISTE?

 



Să fac parte din FITT e ceva incredibil. Pe lângă faptul că
am cunoscut oameni noi, am avut ocazia să aflu despre
contextul lor cultural, ceea ce a fost super tare! M-a
entuziasmat faptul că FITT a organizat această seară
culturală.

Întrucât evenimentul are loc în fiecare joi seara, vom  avea
ocazia să vedem voluntari din mai multe colțuri ale lumii
care își vor reprezenta țara. Săptămâna trecută a fost tare
distractiv să-i văd prezentându-și mâncarea tradițională,
cultura, dansurile etc. 

Pentru mine, acest eveniment a fost super, deoarece am
avut ocazia să învăț despre alte culturi, să gust mâncăruri
tradiționale, să învăț câte ceva din limbile lor și așa mai
departe.

Noaptea interculturală: 
o reflecție personală
de Firdaows Chesamae



Nu în ultimul rând, acest eveniment mi-a deschis
orizonturile: fiind o persoană care nu știe prea multe
despre cultura altor țări, am avut acum șansa de a le
cunoaște mai bine. Sunt în măsură să observ diferențele
culturale dintre țara mea și altele, iar asta e foarte
distractiv. 

Nu cred că aș fi reușit să găsesc acest tip de eveniment
dacă nu aș fi ieșit din zona de confort pentru a locui în
acest loc nou, într-o comunitate internațională atât de
mare! Mulțumesc, FITT, pentru că m-ai primit în acest
proiect și tuturor celor care și-au împărtășit culturile până
acum! Toată lumea de aici este fantastică și sunt super
entuziasmată pentru următoarea noapte interculturală
care va avea loc.



După ce ne-am organizat cu grijă activitățile, inclusiv o tarabă
cu haine, diverse jocuri și un stand cu brățări, ceva încă nu era
în regulă, dar a fost prea târziu să remediem asta: târgul s-a
dovedit a fi un adevărat paradis pentru copii.

Vineri după-amiaza, voluntarii s-au reunit pentru a organiza un
târg în Parcul botanic din Timișoara. Găsirea locului potrivit a
durat ceva timp. Ne-am dorit să fim aproape de stradă pentru
oamenii care trec spontan, dar asta a însemnat și să fim creativi
cu spațiul disponibil. A trebuit, deci, să acceptăm copacii din
mijlocul terenului de joc. Acest lucru a dus la un val de
confuzie: lipseau multe din primul autobuz, pe care echipa de
logistică a venit să le aducă. Până la urmă au fost nevoiți să facă
încă două drumuri până la Casa Tineretului și înapoi (mulțumiri
echipei de logistică!) În cele din urmă totul s-a rezolvat.

Un târg botanic și talentele din echipă
de Kiki Rewinkel



Primii participanți au fost puțin prea tineri pentru a face
parte din grupul nostru țintă, dar am fost bucuroși să ne
interacționăm cu atât de multă energie. Cel puțin am avut
multă interacțiune cu comunitatea locală. Chiar dacă
participanții aveau 6 ani, părinții lor păreau mai tineri de 35
de ani. Mai târziu, prin intermediul muzicii, am reușit să
captăm atenția tuturor categoriilor de vârstă. 

Cui nu-i place muzica bună live?! Unii oameni chiar au avut
curajul să accepte invitația la Open Mic. Cu reținere și cu
fața contractată, au privit pe un mic ecran de mobil
versurile și au cântat din toată inima și vocea lor. Din fericire,
FITT are o mulțime de membri talentați! Per ansamblu, am
avut parte de o mare celebrare! 
 

Pe 13 august a avut loc un alt eveniment mare în Parcul Botanic
din Timisoara. Au fost organizate diverse activități care vizează
tinerii locali, printre care improvizații de teatru, scenă în aer liber,
prezentare de modă, „Gymcana” și pictură pe față. A fost super
interesant și distractiv atât pentru mine, cât și pentru localnici. O
mulțime de oameni de diferite vârste au participat la activitățile
noastre și s-au distrat.

Ada Kilicarslan, Turcia



După o zi de organizare și promovare a evenimentelor, este timpul
ca toată lumea să se întoarcă în casa noastră temporară. Unii dintre
noi au nevoie de puțin timp liber pentru noi înșine, alții se adună în
bucătărie pentru a găti sau decid să facă o plimbare de-a lungul
râului. Împărtășind această experiență internațională, fiecare
persoană învață mai multe despre lume, dar și despre ea însăși.

Indiferent cu câți oameni ai mai locuit sau dacă este prima
ta experiență de voluntariat, Timișoara va rămâne un punct

de întâlnire al diferențelor și asemănărilor noastre. Fie că
este vorba de discuțiile noastre de seară, sesiunile de gătit,

petrecerile improvizate sau distribuirea sarcinilor, fiecare
va învăța și împărtăși ceva în urma celor două luni

petrecute la Youth Summer Festival.

Firdaows, Tailanda 

"Este super tare să împărtășim
totul, să avem conversații.

Oamenii se respectă între ei." 

Beyza, Turcia 

"La început m-am simțit
inconfortabil, dar cu timpul, mi s-a
părut mai ușor de acceptat decât
mă așteptam. Colegele mele de

cameră sunt foarte drăguțe."

Pe lângă acest proiect, FITT ne oferă ocazia să experimentăm viața în comunitate, care
este semnificativ diferită pentru fiecare dintre noi. Frumusețea voluntariatului constă,
de asemenea, în faptul că ne învăță să trăim cu alți oameni din întreaga lume. Poate că
este prima dată când împarți o cameră cu trei străini     Sau poate că nu ai gătit
niciodată singur   

LOCUIND ÎMPREUNĂ
de Ines Adnot

"Am locuit în diferite tipuri de comunități și în
cămine studențești (bucătărie și băi comune),
dar și în case comune în alte țări. Îmi place să

gătesc și să petrec timp în bucătărie, să văd ce
gătesc oamenii, să împart mâncarea și să gust

din felurile celorlalți." 

Sultana, Franța 

?
?



FITT face ca lucrurile să fie diferite. Călătorești singur, dar întâlnești străini
și, cu timpul, descoperi că aceștia ți-au devenit buni prieteni, poate chiar o
familie. De exemplu, când am ajuns pentru prima dată în Timișoara, am
simțit că totul este diferit față de țara mea: vremea, oamenii, limba, dar
diferit în sensul bun. Când am fost întâmpinată la cămin cu fețe calde și
zâmbitoare, m-am gândit „ce început minunat”.

Fiecare dintre noi are propriul său mod de
viață, dar nu toată lumea se simte fericită
când este singură. De exemplu, atunci când
studiezi, muncești sau călătorești, te poți
gândi că ar fi mai bine să nu fi singur, că te-ai
putea bucura mai mult dacă ar fi cineva cu
tine. Unora dintre noi le place să fie cu familia,
iar altora le place să fie cu prietenii. Dar cu
FITT, este diferit. 

Timpul și locul fac, de asemenea, o diferență în ceea ce privește confortul
nostru în timpul vizitei. Timișoara este unul dintre cele mai importante și
mai vechi orașe din România. Este un oraș frumos, cu oameni prietenoși și
conservatori în același timp, și cu o atmosferă de vară care te face să te
simți revigorat. Cel mai important, este un oraș plin de istorie, ale cărui
străzi sunt martorele marii sale istorii în ceea ce privește proiectarea
caselor și iluminatul. Chiar și natura este în armonie cu civilizația în mod
minunat, până la cea mai mic detaliu.

FITT e o oportunitate picată din cer
de Selwan Esmat



"Am avut ateliere grozave. 
Nu m-am gândit că se va

dovedi a fi atât de special."

"Am avut momente frumoase
aici. Momentul meu special a
fost atunci când am prezentat
cultura portugheză în cadrul
serii interculturale. Am reușit
să-i cunosc pe ceilalți și le-am
prezentat cultura mea."

Riyad H. Ali, Azerbaijan

Beatriz Soares, Portugalia

"A fost momentul perfect și
locul perfect, cu oamenii

perfecți."

Selwan Esmat, Egipt

Rocío Martínez, Spania

"Am învățat multe, nu numai din
proiect, ci și de la oameni. Cu toții
avem vieți și experiențe atât de
diferite și trebuie să recunosc că
mai am multe de învățat."



Interviuri cu voluntari

Am învățat cum să fiu punctuală, să nu întârzii.
Cred că a coopera cu tinerii internaționali duce la 
 schimburi culturale utile - pot cunoaște oameni din
întreaga lume și pot stabili legături cu ei. De
asemenea, îmi place să gătesc și aici am avut
posibilitatea să învăț mai multe feluri de mâncare
din alte culturi.
Îmi place centrul orașului Timișoara pentru că nu
are mașini, ci se poate merge doar pe jos. 
Mă bucur să fac parte din acest proiect ca profesor
de dans. 

Ceea ce m-a încântat cu adevărat în România a
fost, în primul rând, conexiunea cu pământul și
tradițiile, pe care am găsit-o în mediul rural. Cred
cu adevărat că cea mai bună parte a României
este în afara orașelor, este în dealurile unde
trăiesc ciobanii, unde cresc pădurile și unde
oamenii produc pălincă. 
Chiar dacă m-am bucurat să descopăr unele
asemănări între România și Spania prin trecutul
latino-roman, dar și istoria din ultimul secol, în
acest ultim caz am găsit asemănări familiare, dar
și maniere de modă veche, care pot fi mai ușor de
sesizat atunci când sunt experimentate în
străinătate.

Flavia Curtut, 25 ani, România

Josué G. Arroyos, 22 ani, Spania

de Hany George 



Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului a fost
organizată o conferință în Casa Tineretului,
urmată de diferite ateliere. Aceste ateliere au fost
uimitoare, cu diferite activități, cum ar fi crearea
de obiecte din ceramică, realizarea de colaje,
fotografiile și multe altele. Cel mai mult mi-a
plăcut atelierul de confecționare a cerceilor, unde
am reușit să creez singură doi cercei. În general, a
fost foarte distractiv și mi-a plăcut mult să mă
implic  în activitățile organizate.

Îmi place mediul creat aici de FITT, în special
schimbul de culturi și de contexte, deoarece
acest lucru ne ajută să ne simțim ca o familie. Țin
să menționez echipa mea extraordinară
(Cocoloco) care face o treabă minunată și de care
sunt super mândră! 
Cea mai mare diferență pe care am sesizat-o
între Italia și România este multiculturalitatea:
România este un amestec între cultura slavă și
cea latină, așa că oriunde te duci poți observa că
aceste două culturi se amestecă între ele.

Giorgia Torcia, 19 ani, Italia

Aruzhan Otegenova, Kazakhistan

Sona Mehdizadeh, Azerbaijan 

Săptămâna trecută am avut ocazia să degustăm
preparate culinare delicioase din mai multe țări.
Preferatele mele au fost pastele italiene. Știam
foarte puține despre cultura portugheză sau
română înainte să particip la eveniment. Dar astfel,
nu doar că am învățat ceva nou, ci am avut ocazia
chiar să experimentez totul. Eu și prietenii mei vom
reprezenta Azerbaidjanul săptămâna viitoare și
suntem foarte încântați să le prezentăm cultura
noastră prietenilor internaționali.



Această revistă a fost creată în cadrul 
Youth Summer Fest. Pentru mai

multe informații, accesează
www.fitt.ro

Youth Summer Fest face parte din proiectul Youth Centres
UP 2 și este implementat cu sprijinul Universității de Vest
din Timișoara și cu finanțare de la Corpul European de
Solidaritate și Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
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