Numele si prenumele
Petrina Rotaru
(50 Euro)

Iuliana Pîrvu
(50 Euro)

Florentina Barban
(50 Euro)

Maria Victoria Seidel
(50 Euro)

Nicoleta Gafița
(50 Euro)

Constantin Zaharia
(50 Euro)

Stefan Iftimia
(50 Euro)
Ana Ciobanu
(100 Euro)

Bursieri NEPSIS AXIOS 2019
Vârsta Descriere
18
Comuna Bivolari jud.Iași. Mai are 3 frati,
părinții sunt agricultori, nu au un venit sigur.
Este în clasa a XII a la Liceul Pedagogic din
Iași. Este voluntar ATOR Iași și a participat ca
voluntar în 3 tabere în 2018.
18
Comuna Bivolari jud.Iași. Mai are 5 frati,
părinții sunt agricultori, nu au un venit sigur.
Este în clasa a XII a la Liceul Pedagogic din
Iași si a câștigat locul 1 la Olimpiada de
Pedagogie anul acesta. Este voluntar ATOR
Iași și a participat ca voluntar în 5 tabere în
2018.
18
Sat Ciohorăni, Pașcani jud.Iași. Mai are 3 frati,
părinții sunt de etnie romă. Este în clasa a XII a
la Liceul Pedagogic din Iași, a participat la 6
tabere în calitate de coordonator de
voluntari.Din familia sa este singura care face
școală și este foarte dedicată.
17
Orfană de ambii părinți, stă în plasament la o
familie. Este în clasa a XI a la Liceul
Pedagogic din Iași. În anul 2018 a fost în 8
tabere ca voluntar iar în timpul anului a mers ca
ajutor de trainer în 7 sate pentru a organiza
seminarii de formare pentru tineri.
17
Din comuna Sinesti, jud. Iași este în clasa a X
la Liceul Pedagogic din Iași. Mai are 5 frați și
este orfană de tata. Un profesor îi plătește acum
căminul dar nu are nici un venit financiar.Nu
are însă bani de nimic altceva (haine, cărți, un
bilet de tramvai să vină la activitățile pe care le
organizăm cu tinerii).Este o fată foarte active și
implicată dar și dedicate școli.
21
Student la Teologie, anul II si elev al Scolii
Postliceale Sanitare. Este din satul Trifesti jud
Iasi, mai are 4 frati si se întretine singur
întrucât vine dintr-o familie dezorganizată.
Sat Galu, jud. Neamt. Student la Teologie an. I
Din oras Moinesti, jud.Bacau. Mai are 8 frati.
Studentă la Master, Artă Sacră, Vicepresedinte

Ecaterina Ambrosi (50
Euro)

18

Vlad Ipate
(50 Euro)

20

Laura Beatrice Birliba
(50 Euro)

20

Petronela Botu
(50 Euro)

21

Cristiana Popa
(50 Euro)

21

Cezar Murariu
(50 Euro)

Iulian Tomeac
(50 Euro)

19

Ioana Gheorghiu
(70 Euro)

20

Amorina Roșcan

20

ASCOR Iași. Este foarte implicată și foarte
dedicate. Pe perioada vacantelor lucrează
pentru a avea bani de cămin
Eleva în clasa a XII a la Liceul National din
Iasi. Este din Iasi si mai are are 8 frati. Este
foarte buna la scoala, a coordonat 5 tabere in
pridvorul satului in 2018
Student anul I Facultatea de Teologie, sat
Costești. Mai are trei frati, părinți agricultori
care nu îl pot sprijini deloc.
Studenta la Facultatea de Asistenta Sociala.
Din localitatea Tg Frumos. Familia este este
dezmembrata si desi Laura este foarte bună la
învățătură
Studentă în anul III la Facultatea de Asistență
Socială. Mai are 2 frați și nu are tata. Este din
jud. Neamț si este foarte implicată în anul ei la
facultate încercând să unească studenții și să îi
pună împreună.
Studentă anul II la Facultatea de Medicină. Mai
are 12 frați, este din Piatra Neamț. Familia o
susține cu studiile și o încurajează dar aceasta
ar fi ca o bursă de merit pentru cineva care
provine dintr-o familie cu foarte mulți copiii,
care
Student în anul II la Facultatea de Teologie
Cezar este din localitatea Bucecea, jud.
Botosani. Mai are 3 frati, părintii nu lucrează și
în general are o situație grea.
Sat Brodina jud. Suceava. Mai are 8 frati. Tatal
este plecat la muncă în Germania pentru a-si
intretine familia. Iulian este student in anul I la
Facultatea de Teologie si este voluntar ASCOR
Iași
Sat Galu, Jud. Neamt. Ioana este studenta la
Facultatea de Asistenta Socială, anul I. Parintii
sunt divortati. Mama are doar o pensie de
handicap. A fost crescută într-o atmosferă
foarte violentă în familie și acum mai este
susținută putin de preotul din satul său care a
sustinut-o tot liceul si a încurajat-o să meargă
la școală.
Studentă în anul III la Facultatea de Teologie,

(50 Euro)

Ionut Corcaci
(100 Euro)

19

Cristi Tofan
(100 Euro)

20

Oana Maxim
(100 Euro )

21

sectia Artă Sacră Amorina este cel mai bun
student din anul ei. Este din satul Popricani,
jud. Iasi si face naveta zilnic acasă. Este
voluntar în cadrul ASCOR Iași.
Sat Soci, oras Pascani jud. Iasi. Părintii lui
Ionut sunt despartiti, tatal este alcoolic si el se
intretine singur.Mai are o soră care a plecat cu
mama de acasă. Ionut stă în Iași la cămin.
Din Bucecea, jud. Botoșani.Este student în anul
I la Comunicare și Relații Publice. Părinții sunt
plecați în Cehia și Cristi face foarte mult
voluntariat în cadrul ATOR si ASCOR pe
Media desi el nu are o sursa clară de venit. A
absolvit seminarul din Dorohoi și încă de
atunci a muncit foarte mult pentru alți tineri.
Studentă în anul II la Facultatea de
Automatizări și Calculatoare, Oana este din
Botoșani. Mai are 2 frați.Oana este o persoană
care se implică foarte mult și care, desi părinții
nu o pot sprijini decât foarte puțin a ales să
coordoneze de un an de zile o emisiune la radio
– Tineri către Tineri și să facă naveta
săptămânal la Botoșani pentru a coordona o
emisiune televizată adresată tinerilor. Este
necesar să fie încurajată prin această bursă
întrucât prin munca ei sprijină alți tineri dândule curaj și inspirându-i.

Total fond necesar 2019 pentru 20 bursieri:
4 tineri x 100 Euro/lună x 12 luni = 4800 Euro
1 tânără x 70 Euro/lună x 12 luni= 840 Euro
15 tineri x 50 Euro/lună x 12 luni = 9000 Euro
Fond total necesar: 14 640 Euro

Numele si prenumele
Mădălina Manuela
Bulgariu
50 Euro
Vlad Ilie Feraru
50 Euro

Anghel Ancuța
70 Euro

Vasilica Prihor
70 Euro

Beatrice Georgiana Ilie
50 euro

Enache Constantin
50 euro

Enache Irina
50 Euro
Mihaela Lazăr
50 Euro

Bursieri NEPSIS AXIOS 2019
Suplimentare
Vârsta Descriere
16 ani Sat Zoițani, jud. Botoșani. Elevă la Liceul
Economic Botoșani, clasa a Xia.Părinții sunt
despărțiti iar Mădălian stă la bunica de pe tată.
Are încă trei frați și face parte din ATOR
Zoițani fiind foarte implicată și jertfelnică.
16 ani Sat Zoițani, jud. Botoșani. Este elev la liceul
din Săveni. Mai are o soră în clasa a XIIa și un
frate. Nici unul din părinți nu lucrează, mama
mai pleacă câte 2-3 luni în străinătate la muncă
pentru a mai face rost de bani. Este un copil
foarte ascultător și muncitor.
16 ani Sat Nou, Comuna Belcești, jud. Iași, clasa a
IXa. Sunt 7 copiii, părinții nu lucrează, stare
materialp grea. Ancuța este un copil foarte bun
și foarte apropiat de pr.Andrei care se ocupă de
ATOR Belcești și care o mai ajută cu ce are
nevoie.
15 ani Vasilica este în clasa a VIIIa , sat Ciorani,
comuna Belcești. Mai are trei frati, sunt orfani
de tata și mama nu lucrează. Merge centrul de
Sf. Nicolae organizat de Pr. Andrei la Belcești
și el încearcă să ajute familia. Au nevoie de un
ajutor constant.
14 ani Sat Frumusica, jud. Botosani. Clasa a VIIIa,
școala Gimnazială nr.2, Frumușica.Părinții sunt
agricultori și mai are doi frați din care unul
bolnav cu Sindromul Dawn.
18 ani Constantin este din satul Frumușica jud.
Botoșani și face zilnic naveta la școala 8 km
fiind elev în clasa a XIa la liceul tehnologic din
Hârlău. Mai are 3 frați iar tatăl este bolnav iar
mama mai lucrează cu ziua.
15 ani Irina este elevă în clasa a IX a, mai are 3 frați
iar părinții nu lucrează, tatăl fiinf bolnav.Este
din satul Frumușica, oraș Hârlău.
16 ani Mihaela este din satul Frumușica, oraș Hârlău,
este în clasa a Xa, mai are 4 frați iar părinții
sunt agricultori, neavând un venit fix.

Adelina Ancuța
Costiniuc
50 Euro

Vasile Roșca
50 euro
Ioan Simiraș
50 Euro

Ileana Rizea
100 Euro

Cosmin Cojoc
50 Euro

20 ani Este din satul Flămânzi, jud. Botoșani și este
primul copil dintr-o familie de cinci copiii,
ultimul frate și cel mai mic având și o afecțiune
gravă la inimă. Este student în anul I la
Facultatea de Psihopedagogie Specială. Pentru
a-și ajuta familia tatăl a plecat la muncă în
Spania, unde merge și Adelina vara pentru a
câștiga un ban și a întreține familia.Mama nu
lucrează, se ocupă de copiii.
E important să fie sprijinită pentru a nu pleca
din țară și a nu abandona școala.
21 ani Vasile este din satul Mitocul Dragomirnei, jud.
Suceava, este orfan de mama și mai are are un
frate licean la Suceava. Este student în anul III
la Facultatea de Teologie Pastorală din Iași.
21 ani Ioan este din comuna Hangu jud. Neamț, mai
are 7 frați și este student la Facultatea de
Teologie anul III și la Facultatea de Medicină
tot anul III.
Deși familia lui îl sprijină ne dorim mult să îl
sprijinim pe Ioan întrucât este un băiat foarte
muncitor, cu note foarte bune la ambele
facultăți și care are nevoie să fie încurajat și
susținut pentru a continua studiile. Facultatea
de Medicină presupune achiziționarea a foarte
multe cărți iar el mai are încă 7 frați pe care
familia încearcă să îi susțină.
18 ani Ileana mai are 4 surori și a fost crescută fără
tată de o mamă care a crescut la casa de copiii.
Este elevă în clasa a XIa la Craiova unde
locuiește într-o garsonieră cu mama și cele 4
surori. Este din satul Tudor Vladimirescu, jud
Gorj unde a locuit până acum trei ani si unde
merge împreună cu mama și surorile vara
pentru a se îngriji de gospodăria lor. Fiind cea
mai mare, a ajutat mereu pe mama sa la
treburile casnice, și-a crescut surorile și s-a
dedicat creșterii lor.Se pregăteste pentru
Facultatea de Medicină, este foarte serioasă și a
devenit din participant, membru în echipa
taberelor MOREOM de la Tismana.
20 ani Cosmin este din satul Bălțătești, jud. Neamț și
mai are 2 frați. Este student la Facultatea de

Teologie, anul I. Mama este bolnavă și nu
lucrează iar tatăl lucrează la pădure. Nu au
surse de finanțare constante iar mama nu are
voie să ridice nici o greutate, abia are grijă de
copiii.
Necesar financiar:
10 burse x 50 Euro/lună x 12 luni=6000 Euro
1 bursa x 100 Euro/lună x 12 luni=1200 Euro
2 burse x 70 euro/lună x 12 luni =1680 Euro
Total: 8880 Euro

Total fond burse 2019: 23520 Euro

