
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vara la don Bosco Vara la don Bosco 



 
La Don Bosco, vara aceasta a fost una MINUNATĂ, intensă și plină de activități pentru toți. Nu cred că a lipsit nimic, atâta timp cât voia 
bună s-a simțit mereu. Dar meritul pentru această vară vine datorită muncii depuse, care a început cu... 

– în  urma 
completării unui formular de înscriere, mulți tineri și-au exprimat dorința de a face o experiență de vară cu copiii de la Don Bosco. Înainte 
ca programul de vară să înceapă, tinerii s-au pregătit intens la cele trei întâlniri de formare care au avut loc, pentru a deveni buni 
animatori. 
... și tot ce au învățat la aceste cursuri au reușit să pună în practică la „O Altfel de Vară 2.0” 



  
Acest program de vară este deja la a doua ediție și a luat naștere o dată cu pandemia, dat fiind cererea părinților de a-și înscrie copiii pe 
perioada verii. A fost o vară în care ne-am jucat, ne-am distrat, am făcut activități, în care am transpirat și în care am realizat că se merită 
să investim din timpul și abilitățile nostre în educația celor mai mici. Au fost 10 săptămâni intense, începând pe 28 iunie până pe 3 
septembrie. Cei care au făcut posibilă această vară au fost cei 20 de educatori și peste 150 de animatori care, împreună au făcut peste 
20.000 de ore de voluntariat!  

Povestea căpitanului Făr’ de Barbă a fost aventura verii care a animat peste 500 de copii pe tot parcursul verii, iar la finalul ultimei 
săptămâni am făcut o sărbătoare care ne-a reamintit de seratele de la Vara Împreună. De asemenea, a fost o vară specială, cu: 

• activități speciale: Logiscool, artă tradițională, teatru forum și engleză;  
• invitați speciali: SMURD, Agenția Națională Antidrog, un grup de voluntari din Italia și voluntari din Oratoriul din Constanța;  
• zile speciale: seratele cu părinții, Ziua pijamalelor, Ziua pălăriilor haioase, Ziua contrucțiilor originale, etc. 

  



Cuvintele care pot descrie această vară sunt: BUCURIE, FAMILIE, CASĂ, EDUCAȚIE, ENERGIE, ÎMPREUNĂ.  
Vara s-a terminat cu un moment pregătit pentru copii de către clovnii lui Don Bosco.  
 
Ca în fiecare vară, oratoriul nu e deschis doar pentru animatori și copii. Serile de vară la Don Bosco sunt pentru TOȚI. Astfel, orice tânăr 
doritor, din Bacău sau din împrejurimi, a venit la oratoriu pentru: 

• A socializa 
• A-și face prieteni  
• A se juca 

 
Cum ar putea oare tinerii să le facă pe toate, decât prin: 

În această vară, au avut loc 5 turnee sportive: 2 de volei, 2 de fotbal și unul de baschet, ce s-au încheiat cu premierea echipelor câștigătoare. 
În fiecare seară s-au strâns peste 80 de tineri care au creat o atmosferă plăcută și au putut beneficia de Oratoriul nostru.  
                                        

 
  



Experiențele tari se trăiesc la Don Bosco prin...  

Cu toate că în ceilalți ani, campusul se desfășura cu toți animatorii, anul acesta s-a punctat mai mult pe calitate decât pe 
cantitate. Astfel, în iulie și august au avut loc campusuri pe munte, în care grupuri de 15-20 de animatori, cu rucsacul în spate au 
plecat 5 zile într-o aventură. Deși, s-a mâncat mai multă hrană rece, nu i-a împiedicat să cutreiere și să descopere locurile 
frumoase ale României. Din cadrul acestor zile nu a lipsit aspectele esențiale educației saleziene, aspecte pe care s-au bazat 
relațiile de prietenie autentică între participanți. Acestea a-au desfășurat în perioadele: 
 

12-16 iulie – campus ADS ON pe Bucegi  
 

  

„Pentru mine, experiența campusului ADS a 
fost una, așa cum sper că toată lumea 

crede, minunată. Primul, și cred eu, cel mai 
important lucru de învățat a fost grupul.  

Am oferit o foarte mare importanță 
legăturilor create în cadrul grupului. De la 

conversațiile pe care le purtam atunci când 
întindeam pateul pe pâine dimineața, până 
la crimele fiecărei ture de Vârcolacii seara. 
Am creat prietenii și amintiri pe care timpul 
le va păstra vii. Totodată, un lucru pe care  
l-am conștientizat este câtă forță încape în 

noi. Cum energia bună a unei persoane 
poate ridica de la pământ încă alte 7. 
Fiecare discuție 1cu1, fiecare liturghie, 
fiecare pas pe munte ne aducea mai 

aproape de o creștere personală.  
Sper să pot repeta oricând această 
experiență, poate chiar și mâine. ”  

MARIA 



 

19-23 iulie – campus ADS ON pe Piatra Craiului 

 
 
 
  



6-9 august – Campus ADS ON 12+ pe Făgăraș 
Din categoria 12+ au făcut parte animatorii care anul 
acesta au terminat clasa a XIIa și care au frecventat 
întâlnirile ADS ON de vineri seara până la sfârșit. A fost 
un campus special care a voit să marcheze terminarea 
și, în același timp, încununarea unei etape din viața lor. 

 
 

16-20 august – campus ADS Copii la Părâul Rece 
40 de copii, 10 animatori, 2 educatori și alți 4 adulți însoțitori s-au îmbarcat într-o frumoasă aventură ce avea un unic scop: acela de a 
crește împreună. De aceea s-au jucat, au făcut formări și au legat prietenii.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

„Campusul de clasa a 12a a fost o experiență montană foarte puternică de creștere si de 
autodepășire, întrucât ne-a demonstrat tuturor că, până și după un an dificil în care ne 

am atins 'vârfurile' academice țintite, am fost capabili să atingem și vârfuri mult temute 
ale Făgărașului. Încă o dată Oratoriul ne-a arătat că putem și că cel mai important este 

să mergi înainte cu încredere și să-ți dorești să crești.”  

MARA 



Consulta pentru mine înseamnă să descopăr realitatea celorlalte oratorii din 
spatele imaginilor și a mesajelor, să aud exact ceea ce se întâmplă și să mă 
uimesc cum fiecare oratoriu crede că celălalt e mai bun, pe când, de fapt, 

toate sunt atât de bogate, doar că sunt bogate pe anumite laturi. Întâlnirile 
Consultei sunt acele mici perioade din an în care simt că aduc cea mai mare 

contribuție oratoriului și, implicit, operei saleziene pentru că implicarea mea în 
acele momente face diferența și are un impact în timp asupra prietenilor mei, 

asupra ADS-iștilor și a tuturor celora care vor lua contactul cu oratoriul.   

SABINA 

25-30 august – Campusul Consultei MTS, la Constanța 
Acest campus nu a fost neapărat pentru distracție, ci mai mult pentru muncă. La Oratoriul din Constanța, s-au adunat reprezentanții celor 
3 oratorii din zonă (Bacău, Chișinău și Constanța), pentru a stabilii tema anului formativ, atât pentru copii, cât și pentru animatori.  
S-au schimbat impresii cu realitățile din fiecare oratoriu, pentru ca astfel fiecare oratoriu să crească.  
În drumul de întoarcere, am făcut o mică drumeție în Munții Măcinului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An nou, propuneri noi! 
Cum școala a reînceput, Fundația noastră și-a reluat activitățile oferind diferite „Oportunități de creștere” pentru copii, tineri și adulți, din 
care dorim să vă prezentăm doar 2: 

Clubul lui don Bosco: 
▪ un ALTFEL de afterschool care îi așteaptă pe copii pentru teme și alte activități educative și recreative și pe tineri pentru o 

oportunitate de voluntariat.  
▪ Laboratorul lui don Bosco unde facem produse handmade pe care le vindem. Astfel oferim posibilitatea unor copii din familii 

nevoiașe să frecventeze programul de afterschool și le oferim o masă caldă pe zi. 
Tot în cadrul laboratorului dorim să dăm naștere unor cursuri de cusături tradiționale pentru adulți. 

  



Grupul ADS 
Grupul ADS este un grup formativ unde învățăm să creștem împreună, după formula lui don 
Bosco și Dominic Savio. Întâlnirile pentru copii sunt sâmbăta de la 15.00 până la maxim 16.30. 
Aceștia sunt împărțiți în funcție de vârstă în KeyBoys, NOI și Leader. Întâlnirile pentru liceeni sunt 
vinerea la ora 18.45 și durează, de regulă, până la ora 20.50. Deschiderea în acest an a fost vineri 
17 septembrie.  
Indiferent de grup, la prima întâlnire din lună se pot adăuga noi persoane. 

o În fiecare vineri la 18.45 – întâlnirea grupului ADS ON  
o În fiecare sâmbătă la 15.00 – întâlnirea grupurilor ADS Copii  
o 11-16 octombrie – Turneu de fotbal pentru liceeni 
o 16 octombrie – Curs de animatori parohiali 
o 17 octombrie – Turneu de fotbal pentru copii 
o 14 noiembrie – don Bosco Day – ediția a 3a (tot online din păcate...) 
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