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1. Nume şi prenume: Lilit Gevorgyan 

2. Poreclă: Lilo, Lil  

3. Data şi locul naşterii: 26.12.1990,  Gyumri ,Armenia 

4. Educaţie şi experienţă: licenţiată în linvistică, specialitatea traducerea voluntariatului. 

5. Despre familie: Mama, tata, un frate mai mare şi unul mai mic.  

6. Hobby: să ascult muzică, să mă uit la film şi să mă joc cu nepoţelul meu 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: consider că cea mai vulnerabilă parte a societăţii o 

reprezintă copiii, de aceea trebuie să ai pregătirea psihologică necesară pentru a comunica 

bine cu ei. Eu voi încerca să-mi testez abilităţile de-a lungul timpului cât voi sta în 

România. 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: în primul rând dezvoltare personală, 

reuşind să mă descurc departe de familie şi prieteni, într-o ţară necunoscută, 

îmbunătăţindu-mi abilităţile lingvistice, dar şi cunoştinţele despre alte culturi 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: voi continua să lucrez cu copiii , împărtăşind 

experienţa mea şi voi încerca să organizez evenimente culturale 

10. 7 cuvinte care mă definesc:  punctuală, responsabilă, devotată, sinceră, de încredere, 

comunicativă., urăsc minciuna. 
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1. Nume şi prenume: Marine Asatryan 

2. Poreclă: Marishok 

3. Data şi locul naşterii: 18.apr.1986 , Yerevan , Armenia  

4. Educaţie şi experienţă: am absolvit Universitatea de studii economice din Armenia 

5. Despre familie: Părinţi şi un frate 

6. Hobby: să ascult muzică, să mă uit la televizor, să citesc, să înot. 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: îmi place să lucrez cu ei, iar dacă am ocazia să le ofer 

informaţii interesante, voi fi foarte fericită 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: mă ajută să devin mai indepedentă şi 

să mă redescopăr, dobândind noi ablităţi în comunicare şi metode de lucru cu copii 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: mă voi întoarce în ţara mea unde voi încerca 

să aplic toate cunoştinţile dobândite de-a lungul proiectului în România 

10. 7 cuvinte care mă definesc: drăgută, inteligentă, impulsivă, creativă, prietenoasă, sinceră, 

cu simţul umorului. 
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Austria    
 

1. Nume şi prenume: 

Raphaela 

Meister 

2. Poreclă: Raphi 

3. Data şi locul naşterii: 08.08.1994, 

Bruck a.d. Mur 

4. Educaţie şi experienţă: Tocmai am 

terminat liceul, însă deja am 

lucrat o lună într-o grădiniţă. 

Am fost şi voluntar Crucea 

Roşie. 

5. Despre familie: Nu am fraţi sau 

surori, iar părinţii mei locuiesc 

separat. 

6. De ce am ales să lucrez cu copiii: 

mă fascinează lumea lor şi îmi 

place să ma joc mult cu ei. 

7. Ce înseamnă Programul “Aici 

Acolo”  pentru mine: 

oportunitatea de a face ceva util 

umanităţii, de a aduce zâmbete 

pe feţele copiilor, experienţe noi 

şi unice,  solidaritate în dorinţa 

mea de a-i ajuta pe cei din jur 

8. Ce voi face după terminarea 

acestui proiect:  ma voi înscrie la 

universitate, dar încă nu am ales 

domeniul de specializare 

9. 7 cuvinte care mă definesc: unică, 

tolerantă, creativă, grijilie, 

rezervată, ajutătoare, 

răbdătoare. 
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1. Nume şi prenume: Bilyana Yordanova 

2. Poreclă: Millentina 

3. Data şi locul naşterii: 04.12.1985, Shumen, Bulgaria 

4. Educaţie şi experienţă: voluntară la Crucea Roşie unde am învăţat să acord primul ajutor 

5. Despre familie: Mamă, tată şi un frate 

6. Hobby: Călătoriile, muzica, cultura coreana, distracţia 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: Copiii reprezintă viitorul nostru şi sunt fericită să fiu de 

folos. 
8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: Îmi place să călătoresc şi să descopăr 

locuri şi oameni noi. Vreau să aduc zâmbetul pe buzele copiilor. 
9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: Voi continua să fiu voluntar în ţara mea 

10. 7 cuvinte care mă definesc: optimistă, empatică, călătoare, visătoare, perceptivă, 

amuzantă, sinceră 
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Franta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

1. Nume şi prenume: Maxime Français 

2. Poreclă: Maks 

3. Data şi locul naşterii: 7 mai 1987, Epinal 

4. Educaţie şi experienţă: Am studiat literatura, muzică şi italiana în liceu, iar apoi am 

fost animator pentru copii într-un centru şcolar, timp de 2 ani. 

5. Despre familie: Părinţii mei şi o soră. 

6. Hobby: Muzica, îmi place să cânt la tobe şi chitară, să cânt, să desenez şi să mă joc 

tot felul de jocuri 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: pentru că îmi place să fiu într-o continuă relaţie cu 

ei, dar mai ales, pentru că eu consider că mi-am descoperit calea în viaţă 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: un pas înainte pentru viitorul meu 

şi descoperirea unor culturi noi, solidaritate pentru un scop nobil 

9. Ce voi face după terminarea proiectului: îmi voi da examenele pentru a deveni 

animator profesionist în relaţia cu copiii. 

10. 7 cuvinte care mă definesc: natural, simplu, sensibil, deschis, pasionat, motivat şi 

determinat 
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Georgia 
 

 
 

 

 

 

1. Nume şi prenume: Daviti Odikadze 

2. Poreclă: Odo 

3. Data şi locul naşterii: 27.02.1991, Rustavi 

4. Educaţie şi experienţă: absolvent al Universităţii tehnice din Georgia, momentan lucrez în 

SIQA 

5. Despre familie: Mama, tata, un frate şi sora mea geamănă 

6. Hobby: sportul, în special fotbalul 

7. De am ales să lucrez cu copiii: pentru că îmi plac foarte mult şi cred că avem multe 

lucruri în comun 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: posibilitatea de a descoperi România, 

de a trăi noi experienţe şi de a-mi face noi prieteni 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: voi vorbi tuturor despre România, despre 

experienţa mea aici 

10. 4cuvinte care mă definesc : fotbal, adidas, energic, prietenos 
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1. Nume şi prenume: Britta Tränkler 

2. Poreclă: Britta sau Pizza (pentru care nu mi pot pronunţa numele correct) 

3. Data şi locul naşterii: 14.03.1993, Augsburg 

4. Educaţie şi experienţă:  am absolvit liceul anul acesta 

5. Despre familie: am doi fraţi mai mari, Timm şi Nils. Mama este profesoară, iar tata 

lucrează ca inginer în Indonezia 
6. Hobby: tot ceea ce implică creativitate 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: pentru că ei reprezintă viitorul şi îmi place să-mi petrec 

timpul alături de ei. În plus, sunt mult mai deschişi să înveţe lucruri noi. 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: muncă şi distracţie. 

9. Ce voi face după terminarea proiectului: încă nu ştiu, dar cred că îmi voi continua studiile la 

universitate. 
10. 7 cuvinte care mă definesc: entuziasm, culoare, cooperare, răbdare, haos, deschidere şi 

uneori încăpăţânare. 
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1. Nume şi prenume: Anja Menger 

2. Poreclă: Anja 

3. Data şi locul naşterii: 7.07.1993, Ulm 

4. Educaţie şi experienţă: liceu 

5. Despre familie: mama, tata şi un frate mai mare. (26) 

6. Hobby: sport (dans, alergat,  înot, căţărat pe munte), arta, cusutul. 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: Am avut ocazia de a lucra cu copii cu dizabilităţi, fapt ce 

mi-a plăcut şi m-a îmbogăţit spiritual foarte mult. Şi pentru că îmi place să ma joc. 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: renunţarea la mediul meu obişnuit pentru 

a cunoaşte un altul nou. 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: voi călători până voi descoperi unde vreau să 

rămân 

10. 7 cuvinte care mă definesc: activă, entuziastă, creativă, angajată, dezordonată, iertătoare, 

bunicuţă (uneori) 
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1. Nume şi prenume: Marta Delre 

2. Poreclă: Gina; Martuscella 

3. Data şi locul naşterii: 19/05/1986 Bari, Italia 

4. Educaţie şi experienţă:  licenţiată în educaţie şi training, experienţă în After school cu 

copii cu vârsta între 6 şi 16 ani. 
5. Despre familie: locuiesc doar cu mama, întrucât părinţii mei sunt divorţati. Am avut un 

frate  mai mare, dar, din păcate, a murit acum 5 ani 
6. Hobby: călătoriile, cărţile, desenul, muzica 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: consider că ne regăsim cu toţii în copii, de aceea cred că 

relaţia dintre copii şi tinerii adulţi reprezintă un schimb de informaţii ce are la bază 

procesul de învăţare al fiecăruia 
8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: o şansă important de a-mi îmbunătăţi 

abilităţile pentru cariera pe care aş dori să o am în viitor ca youth worker, dar şi de a 

mă dezvolta pe plan personal 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: probabil voi continua activitatea de youth 

worker, dar sunt mereu deschisă spre lucruri noi 

10. 7 cuvinte care mă definesc: gânditoare, simplă, soare, adaptabilă, sinceră, euforică, 

încrezătoare în forţele proprii 
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1. Nume şi prenume: Sandy Naffa'a 

2. Poreclă: Sandy 

3. Data şi locul naşterii: 4 iunie 1989, Amman/Iordania 

4. Educaţie şi experienţă: am studiat arhitectura şi am lucrat într-un magazin de jucării 

5. Despre familie: tipic arabă, cu multe tradiţii, alcătuită din 6 membrii, mama, tata, doi fraţi, 

o soră şi eu 

6. Hobby: cititul, înotul, media, horoscopul 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: ador copiii, sunt precum îngerii şi cred că merită o viaţă 

mai bună decât cea pe care o au 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: o provocare din care sper să învăţ cât mai 

multe lucruri. 

9. Ce voi face după terminarea proiectului: vreau să dezvolt o carieră în arhitectură pentru a  

proiecta clădiri pentru copii, dar şi să-mi continui studiile 

10. 7 cuvinte care mă definesc: pasionată, deschisă, optimist, cu toane, creativă, emotivă, 

sensibilă 
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Lituania 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Nume şi prenume: Lina Bartaševičiūtė 

2. Poreclă: Încă nu am una 

3. Data şi locul naşterii: 23.11.1993, Vilnius, Lituania 

4. Educaţie şi experienţă: Abia am terminat liceul 

5. Despre familie: Am o soră mai mare şi un frate mai mic. (5 ani) 

6. Hobby: să fiu alături de echipa mea de fotbal preferată peste tot în Lituania 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: Imi place să petrec timpul cu ei, să le observ entuziasmul 

şi energia 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: o nouă experienţă înainte de a merge la 

universitate. Voi descoperi noi culturi 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: probabil mă voi înscrie la facultate 

10. 7 cuvinte care mă definesc : optimist, sinceră, încăpîţânată, răbdătoare, loial,deschis, 

nebunatică 
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Macedonia 

 

1. Nume şi prenume: Aleksandra Siljanoska  

2. Poreclă:  Aleks  

3. Data şi locul naşterii: 30 octombrie 1990, Skopje 

4. Educaţie şi experienţă: licenţiată în drepturile omului 

5. Despre familie: locuiesc împreuna cu mama- Valentina (asistentă), care este şi cea mai 

bună prietenă a mea, tata -Sasho (distribuitor) şi fratele meu mai mic (18 ani) Hristijan. 

Familia m-a susţinut mereu în toate decizile şi activităţile mele şi sunt foarte importanţi 

pentru mine. 

6. Hobby: să citesc cărţi, să ascult muzică, filmele şi documentarele, să mă plimb pe 

bicicletă. 
7. De ce am ales să lucrez cu copiii: Pentru că am oportunitatea de a le insufla copiilor valori 

şi principii precum toleranţa, diversitatea culturală, dar cel mai important, pentru că 

mă simt foarte bine în preajma copiilor. 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: posibilitatea de a întâlni oameni noi şi 

de a le descoperi culturile şi mediile sociale din care provin, dar şi un pas mare în 

dezvoltarea mea personal şi profesională. 
9. Ce voi face după terminarea acestui proiect:  intenţionez să îmi finalizez studiile de master 

în Macedonia. 
10. 7 cuvinte care mă definesc:  organizare, toleranţă, structurată, lucrul sub stres, 

muncitoare, răbdare, creativă. 
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Peru, America de Sud 
  

 

 

1. Nume şi prenume:  Miguel De la Cruz Tincopa 
 

2. Poreclă: MigveLon 

3. Data şi locul naşterii: 9.05.1991/ Lima – 

Callao Peru 

4. Educaţie şi experienţă:  am absolvit 

Institutul Superior Tehnologic în 2011 

5. Despre familie: Am o familie 

numeroasă, părinţii mei, 2 surori şi un 

frate. Momentan locuiesc alături de 

tata, fratele meu şi una dintre surori. 

6. Hobby: îmi place să ascult muzică şi să 

dansez. De asemenea, îmi place foarte 

mult fotbalul. 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: Lucrul cu 

copiii poate fi o bucurie, dar şi o 

provocare. Ei văd lucruri pe care 

adulţii le-au uitat sau nu le mai acordă 

atenţie.  Este important pentru mine să 

învăţ să le aduc un  zâmbet pe buze. 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  

pentru mine: o şansă de a experimenta 

interculturalitatea în mod natural , de a 

îmi face cunoscută propria cultură 

copiilor din grădiniţe şi şcoli. 

9. Ce voi face după terminarea acestui 

proiect: voi continua activitatea mea de 

voluntar în organizaţia din Peru şi voi 

împărtăşi experienţele trăite în 

România. 

10. 7 cuvinte care mă definesc: tolerant, 

inteligent, creativ, sincer, vesel, 

prietenos. 
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Polonia 

 

 
 

 

1. Nume şi prenume: Małgorzata Sendek 

2. Poreclă:  - Gosia 

3. Data şi locul naşterii: 14.12.1988 Nowy Dwór Mazowiecki, Polonia 

4. Educaţie şi experienţă:  licenţiată în organizarea de activităţi culturale. În prezent 

studiez educaţia prin media, la Universitatea din Varşovia.  

5. Despre familie: Părinţii, două surori şi pisica mea jucăuşă. 

6. Hobby: muzica folk celtina şi balcană, urcatul pe munţi, brodăritul, pictatul pe 

sticlă, cântatul la chitară 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: pentru că îmi dau multă energie, iar atunci când 

sunt în preajma lor, am impresia că lumea în care trăim nu mai este atât de 

complicată. 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: o provocare de a cunoşte o cultură 

nouă şi de a-mi prezenta propria-mi ţară. Îmi oferă posibilitatea de a învăţa noi 

medode pedagogice şi cu siguranţa, îmi va schimba viaţa total. 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: îmi voi termina studiile. Poate voi aplica 

pentru o bursă Erasmus în România. Visul meu este să ajung în Africa să lucrez cu 

copiii 

10. 7 cuvinte care mă definesc : calmă, distrată, visătoare, grijulie,  sinceră, încăpăţânată, 

vulnerabilă 
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Portugalia 
 

 

1. Nume şi prenume: Maria 

Costa 

2. Poreclă: - 

3. Data şi locul naşterii: 11/04/1988 

Felgueiras 

4. Educaţie şi experienţă: licenţiată în 

Fashion Design and Marketing şi am 

absolvit un master in  Fashion 

Communication. În 2008 am 

participat la un program Erasmus în 

Napoli şi diverse evenimente din 

domeniul modei. 

5. Despre familie: Părinţi şi doi fraţi. 

6. Hobby: îmi place să petrec timpul 

alături de prietenii mei, să navighez 

pe internet, să gătesc, să ma uit la 

filme, să gătesc, să mă urc pe munţi şi 

să fac fotografii. 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: 

pentru că îmi plac, iar pe viitor mi-aş 

dori să elaborez proiecte de design 

pentru ei. 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  

pentru mine: o oportunitate de a 

cunoşte o altă cultură, de a călători 

într-o ţară nouă, dar şi de a mă 

dezvolta atât personal, cât şi 

profesional. 

9. Ce voi face după terminarea proiectului: 

intenţionez să-mi găsesc un job 

10. 7 cuvinte care mă definesc: curioasă, 

impulsivă, blândă, deschisă, 

introvertită, umilă, calmă 
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Portugalia    

 

 

 

 

 
 

1. Nume şi prenume:  

Pedro  Costa 

2. Poreclă: Pedro 

3. Data şi locul naşterii: 4 martie 1990, 

Arentim - Braga 

4. Educaţie şi experienţă:  student la 

arhitectura in anul 3 

5. Despre familie: momentan locuiesc 

alături de părinţi 

6. Hobby: să petrec timpul alături de 

prietenii mei, să scriu, să citesc, să 

desenez, să colorez, să cânt la tobe, sa fiu 

creativ 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: pentru că 

experienţa aceasta le poate influenţa  

viitorul în mod pozitiv, iar acest lucru m-

ar bucura foarte mult 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  

pentru mine: şansa de a cunoaşte o altă 

cultură, locuri şi persoane noi, 

bucurându-mă de toate aceste experienţe 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: 

intenţionez să imi termin studiile 

10. 7 lucruri care mă definesc: curios, 

spontan, timid, distrat, insistent, 

prietenos şi uneori neîndemânatic . 
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Spania  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Nume şi prenume:  

Laura Esteban 

Garcia 

2. Poreclă: Laura 

3. Data şi locul naşterii: 09/10/1981, EIBAR 

(Spania) 

4. Educaţie şi experienţă: licenţiată în studii 

sociale. Am experienţă în lucrul cu 

persoane discriminare, imigranţi, femei 

etc 

5. Despre familie: Părinţii mei locuiesc în 

Pamplona cu fratele şi sora mea. Eu stau 

în Madrid momentan. 

6. Hobby: pictura, salsa, cinema 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: pentru 

că îmi place să fiu alături de ei 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  

pentru mine: o şansă de a face ceva diferit 

într-o altă ţară, puţin aer proaspăt, de a 

învăţa o limbă străină, de a lucra cu copiii 
9. Ce voi face după terminarea acestui 

proiect: voi încerca să găsesc un job, dar 

momentan nu ştiu în ce domeniu 

10. 7 cuvinte care mă definesc: 

dinamică, responsabilă, empatică, 

muncitoare, creativă, simpatică, amuzantă 
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Spania 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Nume şi prenume: Rafael Lucía-Arroyo 

2. Poreclă: Rafa 

3. Data şi locul naşterii, 13.08.1982, Madrid 

4. Educaţie şi experienţă: licenţiat în sociologie. Experienţă în lucrul cu minori şi 

dependenţi de droguri. 

5. Despre familie: Tata este şofer de taxi în Madrid, iar mama lucrează la o companie 

de telefoane, dar acum a ieşit la pensie 

6. Hobby: ciclismul, înotul, urcatul pe munţi, muzica, filme 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: pentru că reprezintă viitorul societăţii 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: posibilitatea de a lucra cu copii 

într-o altă ţară, de a cunoşte oameni noi, de a învăţa o cultură şi o limbă nouă, de a 

explora locuri noi 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: îmi voi găsi un job, dar nu ştiu unde şi în 

ce domeniu, sunt deschis către nou 

10. 7 cuvinte care mă defines : bucuros, prietenos, deschis, cunoaştere, optimism, 

răbdător, sportiv 
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Turcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nume şi prenume: Volkan YUCA 

2. Poreclă: VforVen 

3. Data şi locul naşterii: 06-06-1986  Istanbul 

4. Educaţie şi experienţă: absolvent al Universităţii Kocaeli – managementul ospitalităţii – 

Erasmus 

5. Despre familie: Am două surori, mama şi tata 

6. Hobby: filme, cărţi, reţele de socializare, fotbal 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: Îmi place sa descopăr cum sa lucrez cu ei 

8. Ce înseamnă Programul “Aici Acolo”  pentru mine: un bun început în viaţa mea 

9. Ce voi face după terminarea acestui proiect: Voi ajuta copiii în altă parte 

10. 7 cuvinte care mă definesc  : sincer, punctual, amuzant, independent, respectuos, deschis, 

visător. 
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Uruguay,  

America de Sud 
 

 

1. Nume şi prenume:  Jessica 

Sabbatelle 

2. Poreclă:  Jessi 

3. Data şi locul naşteri: 16.08.1987, 

Montevideo, Uruguay 
4. Educaţie şi experienţă: Absolventă 

a Universităţii tehnice de 

administraţie. Am lucrat ca 

secretară şi contabil.  

5. Despre familie: Sunt singură la 

părinţi şi locuiesc impreunacu  

bunica mea, Rosita. 

6. Hobby: cinema, să ma uit la filme 

cu prietenii 

7. De ce am ales să lucrez cu copiii: 

Îmi place foarte mult să fiu în 

preajma copiilor, iar acest 

proeict îmi oferă oportunitatea 

de a învaţa mai multe despre ei 

din perspectiva culturală. 

8. Ce înseamnă Programul “Aici 

Acolo”  pentru mine: 

oportunitatea de a cunoaşte 

foarte mulţi oameni din ţări şi 

culturi diferite. 

9. Ce voi face după terminarea acestui 

proiect: încă nu m-am decis. 

10. 7 cuvinte care mă definesc:  

prietenoasă, tolerantă, relaxată, 

energică, pozitivă, responsabilă şi 

deschisă.  

 

 

 

 

 


