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CE VEI GĂSI ÎN AL PATRULEA NUMĂR
AL REVISTEI? 



În general, zilele încep cu mici jocuri pentru a crea o
atmosferă creativă și o bună armonie între diferitele
echipe. Rolul nostru nu este doar să organizăm și să
promovăm evenimente, ci și să ascultăm pe toată lumea,
să împărtășim idei și să găsim o modalitate de a le aplica.
Pentru a ne atinge scopul, fiecărui membru i se atribuie
mai multe responsabilități, de la editarea unei reviste până
la programarea activităților sportive și culturale.

Voluntarii se adună apoi pentru a lucra împreună, pentru a
vedea care opțiune este mai bună, cum își pot implementa
ideile inițiale, de ce echipamente vor avea nevoie și multe
altele. Prin discuții, empatie, acord și dezacord, încercăm
întotdeauna să găsim cel mai bun mod de a-i face pe tineri
să se bucure de evenimentul nostru.

Cum se creează distracția?
de Inès Adnot



Particularitatea Youth Summer Fest constă în mixul și
eterogenitatea voluntarilor implicați; fiecare dintre ei
aduce ceva din propria cultură și perspectivă.

Un exemplu, printre multe altele, sunt atelierele artistice:
henna, scrierea numelui cu litere arabe sau chinezești,
desenat mandale, picturi pe corp... Sportul este, de
asemenea, o parte importantă a programului nostru. Am
avut turnee de ping pong, jocuri de echipă în aer liber sau
lupte de sumo (una dintre cele mai amuzante idei).

Marea întrebare este: cum să facem
aceste idei reale și realizabile pentru
tinerii din Timișoara? Treaba noastră
este să ne gândim la toate
probabilitățile: câți participanți? Ce fel
de participanți? Vorbesc engleza,
româna sau ambele? Cum să fii un
bun facilitator? Ce să faci dacă
vremea nu este bună? Câte spații
avem? Munca în echipă ne permite să
acoperim toate aceste aspecte, să ne
gândim la materiale și să le notăm
pentru liderii de echipă și echipa de
logistică.

Totul funcționează ca un lanț în care creativitatea, ajutorul
reciproc și împărtășirea sunt prioritățile. A fi voluntar nu
înseamnă doar să ne bucurăm de evenimentele finale, ci
și de întregul proces care ne învață multe lucruri.



Spre integrarea tinerilor
și dezvoltarea gândirii 

de Hany George

Integrarea tinerilor care decurge din dragostea pentru
cooperare și gândirea inovatoare este stâlpul succesului
muncii în echipă, bazat pe a privi la culturi diferite și a învăța
tradiții și obiceiuri noi din alte țări.

O ființă umană care a crescut într-un mediu diferit de mediul
altui individ în gândire, tradiții și obiceiuri, dacă poate vedea
sufletul uman în toate formele și detaliile lui profunde, atunci
va exista înțelegere, cooperare, armonie.

Tinerii se dezvoltă luând aspectele pozitive de la alți tineri ai
lumii și învățând de la ei. De exemplu: Un tânăr din Europa a
învățat cum să facă un fel de mâncare de la un tânăr asiatic și
invers. Când se întorc amândoi în țările lor, îl vor găti din nou.
Devenim culturi ale Continentului cunoașterii prin cooperare
interpersonală.

Cu toții trebuie să ne îndreptăm ochii spre integrarea tinerilor
și dezvoltarea gândirii, din care beneficiem cu toții.



Mâncarea este esențială pentru existența noastră ca oameni.
Interesant este că mâncarea tradițională care se vinde la
standurile și supermarketurile locale îmi poate răsfăța
papilele gustative cu un amestec intens de arome și îmi
poate oferi o mare surpriză în orice fel. Cu trecerea anilor,
mâncarea tradițională stradală în timpul călătoriilor a
devenit o necesitate pentru mine, prin bogăția sa în ceea ce
privește bucătăria tradițională, și îmi va face mereu gura apă!

Descoperire prin mâncarea tradițională
de Binbin Li

Uneori nu se găsesc la orice colț, dar ca iubitoare de dulce,
sunt recunoscătoare pentru când am descoperit papanașii la
Timișoara: un fel de gogoși prăjite cu brânză, servite cel mai
bine calde, cu smântână dulce și acrișoară, și de preferat,
dulceață de afine. Poate că nu sună atât de plăcut, dar gustul
și textura gumoasă combinate cu afinele acrișoare sunt
absolut divine și delicioase!

Ce face ca mâncarea tradițională să
fie atât de unică este faptul că a
existat dintotdeauna, deoarece este
baza nutriției în diverse culturi și
societăți. Ca atare, alimentele
tradiționale și sistemele alimentare
pot varia foarte mult, în funcție de
factori precum geografia,
sezonalitatea și grupul cultural. De
exemplu, datorită influenței climei
umede, oamenii care locuiesc pe
lângă ape sunt pasionați de
aromele picante.



Mai mult, bucătăria tradițională este de fapt un amestec de
feluri de mâncare și tehnici de gătit împrumutate de la
culturile vecine, dar transformate cu ierburi și condimente
locale. Este extrem de comună în Orientul Mijlociu în zilele
noastre. De aceea, localnicii vor fi mai dispuși să împărtășească
povești despre mâncare, ceea ce este o modalitate bună de a
mă înțelege bine cu ei și de a-mi lărgi orizonturile.

Grosso modo, mâncarea tradițională este o adevărată comoară
ca parte a culturii tradiționale, așa că este păcat să se piardă.
Ca gurmanzi, poate că putem acorda mai multă atenție
moștenirii mâncărurilor tradiționale - de ce să nu începem cu
o gustare locală?

Totuși, ca urmare a industrializării
alimentelor, adică producția de masă
începută la mijlocul secolului XX, s-a
accentuat o distincție clară în calitate.
Potrivit unui studiu din Canada, care
a explorat percepțiile și experiențele
despre mâncarea tradițională și
cunoștințele în rândul tinerilor din
Primele Națiuni, a devenit evident că
participanții aveau înțelegeri diverse
și contradictorii despre ceea ce
cuprinde termenul „mâncăruri
tradiționale”. Cercetătorii au raportat,
de asemenea, că limitarea
cunoștințelor tradiționale a fost
menționată pe scară largă ca o
barieră semnificativă în calea
accesului și consumului de alimente
tradiționale. 



Noaptea interculturală oferă o platformă minunată
pentru exprimarea valorilor tradiționale și culturale.
Noaptea interculturală de săptămâna aceasta a fost
un succes. Împărtășirea tradițiilor culturale a fost
disponibilă între țări precum Egipt, Georgia,
Azerbaidjan, China și Tunisia. Pe lângă gustarea
mâncărurilor tradiționale, oamenii au învățat și despre
muzica și dansurile tradiționale.

Egiptenii și-au îmbrăcat costumul tradițional
„Galabia” și ne-au arătat dansul „nubian”. Mai mult, au
făcut „Koshry”, un tip de paste cu o serie de
componente suplimentare, cum ar fi năut, linte și
sosul lor special. Un punct în plus de la mine pentru
că a fost vegetarian. Au servit și „Mulikhia”, o supă
preparată din frunze de Mulikhia și bulion de vită.

de Nisanur Epli

Casa tradițiilor: Noaptea interculturală 

Sunt familiarizată cu Azerbaidjan deoarece Turcia și
Azerbaidjan au multe asemănări. În primul rând, a fost
servit „Çolpalı as/çolpalı plov”. Deși nu l-am gustat, unii
dintre prietenii mei au făcut-o și au lăudat
condimentele fantastice. De asemenea, au oferit
„Çoban salatası”, o salată făcută din roșii, castraveți,
ardei și ceapă. Ultimul fel de mâncare a fost ceva
dulce, numit „Helva”. Deși are doar două ingrediente,
care sunt făina și zahărul, este nevoie de mult timp
pentru a-l găti.

Georgia a fost de asemenea plăcută. Au început prin a interpreta Dansul
„Ajaruli”, care este o componentă a istoriei lor tradiționale. Specialitățile
alimentare au fost din belșug. De exemplu, Khachapuri este un aluat
extrem de delicios, cu multă brânză în el. După ce consumi Khachapuri,
simți imediat sațietate. Au oferit și dulciuri precum Churchkela și Tklapi.



China se deosebește de alte țări prin faptul că oferă o gamă largă de
gusturi. Mesele pe care le-au pregătit pentru noaptea interculturală, în
schimb, le erau familiare tuturor. „番茄炒蛋 (Fan qie chao dan)” a fost una
dintre ele. De fapt, sunt ouă prăjite cu roșii. Mai exista și „蛋炒饭  (fan dan
chao)”, care era făcut cu ou prăjit, orez și o varietate de legume. Una
dintre fetele chineze (Zixin Zhao) a purtat rochia tradițională „旗袍 (qi
pao)”.

Tunisia ne-a încins cu bucătăria sa fierbinte,
cum e „Lablebi”. Lablebi cuprinde lipie, năut
și sosul său arzător „Harissa”. În plus, s-a
servit salată „Slata Mechwya”, biscuiți
„Major” și pastă roșie „Harissa”. Tunisia a
fost destinația celor care se bucură de
mâncarea condimentată. M-am distrat
grozav din cauza asta.

Noaptea interculturală a fost, pe scurt, o
ocazie de a gusta, de a dansa și de a învăța
despre culturi din întreaga lume. Toți se
simt mai fericiți când văd un zâmbet pe
fețele celorlalți. În ciuda faptului că toată
lumea are o viață, cultură și tradiții unice,
am putut să descoperim multe lucruri în
comun și să ne simțim bine sub același
acoperiș.



Viața mea de până acum la Timișoara este bună, deși orașul
este destul de monoton, dar având în acest proiect alți
voluntari din diferite țări cu care locuiesc împreună face ca
mediul să fie mai colorat și mai distractiv.

Întrucât locuiesc în acest oraș de aproximativ o lună, am
observat că există magazine ieftine numite Profi la fiecare colț
de stradă și asta îmi place!

S-ar putea să sune amuzant să scriu despre Profi, dar acest
magazin de proximitate îmi amintește de magazinele 7-
Eleven din Thailanda, pe care le poți găsi cu ușurință peste tot.

Profi îmi face viața mai ușoară aici pentru că mă ajută atunci
când am nevoie de ceva de mâncare la micul dejun sau la
prânz, când sunt pe grabă sau nu am timp să gătesc.

O să-mi fie dor de acest magazin de culoare roșie când mă voi
întoarce în Thailanda. Când mă voi gândi la România, Profi va
apărea cu siguranță în capul meu. Și bineînțeles, îmi va fi dor
de Timișoara și de FITT. :)

Unde este Profi, acolo sunt eu 
 de Firdaows Chesamae



Este prima dată când sunt în străinătate, așa că
e o oportunitate uimitoare pentru mine să
cunosc oameni diferiți din întreaga lume, să
explorez noi culturi și această țară.
Am fost în Arad săptămâna trecută, și mi s-a
părut un oraș foarte frumos. Și Timișoara este
frumoasă, iar pentru că nu sunt multe activități
de făcut pentru tineri ca mine, am încercat să
organizăm diferite evenimente pentru tinerii
locali și internaționali de aici, în oraș.
Localnicii nu s-au arătat atât de interesați pe cât
mă așteptam, dar sper ca pe viitor tot mai mulți
oameni să se alăture evenimentelor noastre și să
se distreze alături de noi.

Au trecut deja 3 săptămâni de când fac parte din
acest proiect și mă bucur de timpul petrecut aici.
România este o țară frumoasă, iar Timișoara este
un oraș liniștit. Merg în centrul orașului, beau o
ceașcă de cafea și vizitez diferite muzee.
Revenind la voluntariat, săptămâna trecută am
avut un atelier de făcut hârtie și am învățat cum
să reciclez și reutilizez hârtia. Voi face hârtie la
mine acasă folosind tehnicile pe care le-am
învățat în atelier.

Mahmoud Attwany, Egipt 

Seren Emek, Turcia

Interviuri cu voluntarii
luate de Riyad Aliyev



Celia din Spania e de părere că „distracția este atunci când timpul trece
și nu observ, când mă simt confortabil și pierd noțiunea timpului”.
Potrivit lui Abi Espada din Spania, „distracția înseamnă să fiu cu oameni
care mă fac să râd”.

Distracția este percepută diferit de la om la om. De obicei, când ne
distrăm, pierdem noțiunea timpului și spunem „ce repede a trecut
timpul, iar acum trebuie să merg să fac una sau alta”, dar cu FITT este
diferit: în această organizație de voluntariat se combină munca și
distracția într-un mod incredibil, astfel încât să te dezvolți pe tine și pe
ceilalți fără a simți că ai lucrat.

Prima dată când am întâlnit voluntarii aici, i-am găsit întâmpinându-mă
cu un zâmbet cald după o zi plină și m-am întrebat cum mai pot zâmbi
după o zi atât de încărcată, deoarece trebuie să fi fost obosiți. La acea
vreme nu-i puteam înțelege, dar acum mă văd făcând la fel după o zi
plină. Trebuie să copleșesc pe toată lumea cu râsul meu când mă întorc.

FITT e un fel de fericire care 
ți-ai dori să nu se termine niciodată

de Selwan Esmat

La ce te gândești când citești acest cuvânt?La ce te gândești când citești acest cuvânt?

FUN! (=DISTRACŢIE!) Acest cuvânt este format din trei litere, dar, în
ciuda structurii sale mici, îmi aduce înapoi multe amintiri fericite.



Întrebat despre cel mai amuzant moment din FITT, Mohammed
Abdulkareem din Irak s-a gândit la „realizarea raportului săptămânal ca
ECHIPĂ”. Majoritatea oamenilor se plictisesc de hârtii, dar armonia cu
echipa și distracția din timpul activităților este ceva ce se lucrează, creând
și dezvoltând spiritul de echipă.

Siyu a spus că „Cel mai amuzant moment a fost când plănuiam cu Annia
ce vom face mâine”.

Chiar dacă repeți această experiență de voluntariat de o sută de ori, de
fiecare dată te vei simți ca la început. Exact ca-n dragoste.

Dar ceea ce face voluntariatul cu FITT atât de special este echipa. Sau
poate activitățile pe care le oferă. Sau compania și prietenii pe care îi vei
întâlni.

Oricum, răspunsul care mi se pare cel mai potrivit este al lui Abi, care,
întrebat de ce ar experimenta asta din nou, a spus că „ajung să mă
cunosc mai bine”.

Nu vei ști niciodată dacă nu încerci ceva nou, așa că, dacă ai șansa, nu rata
să guști fericirea care mi-aș dori să nu se termine niciodată.

Colectând cele mai faine momenteColectând cele mai faine momente



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