
Salutări!  

Eu sunt Miruna, am 18 ani și sunt viitoare studentă a Universității Babeș-Bolyai, Cluj Napoca. 

Povestea mea în UNITED este o experiență, o lecție, o aventură. Timp de un an am fost crescută 

și îndrumată de oameni extraordinari și iată că am trecut deja la un alt nivel în viață. Proiectul a 

jucat un rol important, nu doar în dezvoltarea mea, ci și în alegerile profesionale ce în viitor îmi 

vor defini cariera. 

 

Cum a început totul? 

Am vrut ceva nou, am vrut să văd ce înseamnă să fii implicat, să faci parte din ceva, dintr-o 

echipă. Am vrut ca acest proiect să fie "gura mea de aer" în anul decisiv pentru viitorul meu. Și 

nu a fost doar un mod de relaxare, a fost o descoperire pentru mine și cum am mai spus: o 

experiență.  

 

Când mă gândesc la toate activitățile la care am participat în acest an mi se pare ireal faptul ca a 

trecut chiar un an. Am văzut atâta bunătate, inteligență și dăruire în oamenii pe care i-am 

cunoscut, încât uneori aveam impresia că este doar un vis. Și așa a fost. Un vis devenit realitate. 

Dacă la început am completat formularul de înscriere doar din pură curiozitate și dorință de 

nou, pe parcurs odată cu avansarea în strategia proiectului am vrut să descopăr mai MULT, să 

mă descopăr mai mult, să știu și eu la fel de multe ca oamenii care mă instruiau pe mine și ale 

căror povești și evenimente mi-au dat mult de gândit și din care am rămas mereu cu noi 

informații și cu diferite concluzii.  

 

A fost vorba de noroc?  

Da, am avut noroc deoarece am avut parte de un mentor care mi-a devenit prietenă și alături 

de toți membrii proiectului în inima mea s-a format o familie. Sper ca în viitoarele mele 

activități să am parte în continuare de persoane ca cele alături de care am învățat în acest an de 

zile.  

 

Cu sinceritate spun ca proiectul, pentru mine, a fost un efect pozitiv al pandemiei și mă bucur 

enorm că Asociația și-a depășit granițele, mă bucur că am aflat de genul acesta de proiecte, de 

genul acesta de implicare și de susținere din partea ONG-urilor. Mă bucur să știu că noi, tinerii, 

suntem sprijiniți să avem inițiative, să le implementăm și să ne bucurăm de suportul atât al 

facilitatorilor, cât și al colegilor și participanților.  

 



Ce am învățat?  

Aș putea spune că "multe", însă este un termen destul de sec și de vag. Cu siguranță că am 

învățat MULTE, atât din participarea la evenimentele celorlalte Ambasadoare, din participarea 

la evenimentele mentorilor, cât și din organizarea proprie de evenimente. Am învățat despre ce 

înseamnă să te pregătești pentru întrebările participanților, dar și despre ce înseamnă să fii un 

participant la un eveniment, la o activitate. Am învățat despre munca în echipă și despre ce 

înseamnă un searching adevărat, am învățat să ascult și să mă exprim. Am învățat chiar să 

formulez un email în mod corect.         Am învățat faptul că un lucru bine făcut necesită o mare 

serie de rectificări. Atât din evenimentele menite să ne dezvolte anumite capacități, cât și din 

colaborarea cu mentorii, am învățat să îmi organizez timpul și să îmi gestionez activitățile. Deci 

da, am învățat suficiente lucruri și informații folositoare pentru dezvoltarea mea socială, 

profesională, dar și personală.  

 

Concluzia după un an de implicare?  

În calitate de voluntar, afirm faptul că proiectul UNITED a fost startul pentru o nouă pasiune 

pentru mine și pentru o nouă activitate a mea. Pasiunea de a mă implica în mai multe inițiative 

și de a veni chiar eu cu inițiative. Mulțumesc tuturor celor alături de care am învățat și 

experimentat timp de un an de zile și îmi doresc să avem parte de cât mai multe colaborări pe 

viitor. 


