
Grădiştea, Vâlcea şi belgienii 
 
Comuna Grădiştea, jud. Vâlcea a aplicat Proiectul «Tineri pentru România», lansat şi gestionat de către 
asociaţia belgiană «Solidaritate Horia-Quévy» (membră a cupolei de asociaţii de prietenie şi colaborare cu 
satele româneşti Partenariat Villages Roumains).  
În Anul european 2011, an al Voluntariatului, reuşita proiectului «Tineri pentru România» a fost 
concretizată prin organizarea, în luna iulie, în 19 judeţe ale ţării, a unor tabere ale scuţilor belgieni la care 
au participat 584 de tineri voluntari. Colaborarea dintre autorităţile locale/primăriile de comună care au 
găzduit voluntarii şi partenerii belgieni poate fi un model de bună practică la nivel european.  
La Grădiştea acţiunile au fost concentrate pe:  
- animaţie cu copiii din comună care nu au avut posibilitatea să plece în vacanţă;  
- lucrări de şantier (lucrări uşoare de reparaţii, renovare, etc.);  
- ecologizare (parcul, zone de agrement, etc);  
Grădiştea a fost gazda, pentru 10 zile (4 - 10 iulie), a unui grup de 24 tineri belgieni. Aceştia au întâlnit 
grupuri de elevi grădişteni, au participat la acţiuni de ecologizare şi mici lucrări de renovare, au făcut vizite la monumentele istorice din 
comună.  
Din partea comunităţii locale, profesoara Hodoroagă Cristina de la Liceul Teoretic Grădiştea a fost cea care le-a stat alături pe toată perioada 
derulării proiectului ca translator şi îndrumător.  
Pentru noi a fost important ca tinerii belgieni să descopere cultura, tradiţiile şi ospitalitatea grădişteană. Şi credem că am reuşit să lăsăm o 
impresie frumoasă tinerilor oaspeţi, spunem asta ca o concluzie la discursul de despărţire rostit de una dintre tinerele care conduceau grupul. 
Aceasta incheind cu promisiunea de a reveni în România, implicit în Grădiştea, în viitorul mai mult sau mai puţin apropiat.  
Nu putem să nu remarcăm grija comunităţii locale grădiştene în frunte cu edilul său, ing. Ilie Boiangiu, pentru câteva ore tinerii i-au fost 
oaspeţi acasă, în crearea unor condiţii optime pentru tinerii belgieni, alternând programul de lucru voluntar cu activităţii dintre cele mai 
deconectante.  
Fîrtat Ilie, bibliotecar
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