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Organizația Națională „Cercetașii României” se mândrește cu faptul că unul dintre cei
25 de eroi Messenger of Peace recunoscuți anul acesta este Bianca Iloaia-Pîrvulescu,
lider adult și Președinta Centrului Local Aetos, Drobeta-Turnu Severin și, totodată,
Manager de Proiecte în cadrul Echipei Executive a ONCR.
Premiul internațional Messengers of Peace Heroes primit de Bianca este o recunoaștere
pentru contribuția sa adusă la promovarea dezvoltării durabile și eforturile ei constante în
educație.
În cadrul ceremoniei de premiere, care s-a desfășurat online anul acesta, au fost aduse
onoruri pentru Eroii – Mesageri ai Păcii și au fost evidențiate poveștile lor unice bazate pe
proiecte desfășurate în comunitate. Premiul de Erou - Mesager al Păcii recunoaște serviciul
și acțiunile tinerilor din cinci arii, ce se regăsesc și în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
(ODD): mediu, consolidarea păcii, abilități de viață, sănătate și bunăstare și răspunsul față de
COVID-19.
„Eu sunt mândră că sunt cercetașă și că mi-am tras toată familia în acest sens, sora mea fiind
și ea cercetașă, iar părinții noștri fiind cei mai mari susținători ai noștri și ai acțiunilor noastre.
Sunt mândră că am o comunitate de prieteni cercetași și mentori care mi-au schimbat multe
aspecte ale vieții”, afirmă Bianca despre experiența ei la cercetași.
Cu privire la proiectul care i-a adus acest premiu Bianca ne povestește că: „ne-am strâns un
grup de 5 cercetașe și am aplicat la o finanțare în cadrul Corpului European de Solidaritate cu
un proiect în care să ajutăm la rezolvarea (parțială) a unei probleme din comunitate. În urma
unui sondaj în rândul a 100 de tineri am aflat că ei nu cunosc informații despre tematica
schimbărilor climatice, că Educația pentru Dezvoltare Durabilă nu se practică în instituțiile lor
de învățământ și că nu au deprinderile necesare pentru a înțelege acest domeniu. Am mai
aflat și că majoritatea își doresc să afle mai multe, să dezvolte o relație mai bună cu mediul
înconjurător și să înțeleagă cum acțiunile lor au impact la scară mai largă. De aceea, a luat
naștere proiectul SOS, un apel la comunitate și instituții și un cadru de învățare pentru tinerii
din comunitate despre impactul schimbărilor climatice și măsurile pe care le putem lua atât
împreună, cât și individual.”
„Bianca este unul dintre oamenii despre care știm că lucrurile sunt pe mâini bune, fie că este
vorba despre a coordona o echipă, un proiect, un Centru Local cu peste 140 de persoane sau
o viziune pentru dezvoltarea durabilă a comunității sale, în care crede cu atâta tărie”, ne spune
colega sa din echipa executivă, Anca Bucur.
„Suntem extrem de mândri pentru reușita eroului nostru și îi urăm mult succes în a inspira și
alți tineri cu entuziasmul și motivația sa.”, adaugă și Bogdan Fechită, din partea Consiliului
Director.

Eroul nostru a fost recunoscut pentru faptul că a inițiat și coordonat un proiect național pe
tema ODD și a obținut un grant de sprijin din partea Comisiei Europene în acest sens. Scopul
proiectului a fost educarea copiilor și tinerilor din comunitatea locală și națională cu privire la
Dezvoltarea Durabilă, cu următoarele obiective:
o
o
o

organizarea a peste 100 de evenimente de educație non-formală pentru
dezvoltare durabilă, pentru copii și tineri din comunitatea locală
derularea unei campanii de promovare online a ODD, la nivel național
organizarea a peste 20 de ieșiri în natură, cu tematica ODD, la care au
participat peste 200 de copii și tineri din comunitatea locală

Printre alte inițiative coordonate de tineri și recunoscute se numără proiecte prin care a fost
oferit ajutor în comunitate în timpul izbucnirii COVID-19 în Tunisia, înființarea de centre de
educație pentru copiii defavorizați în Columbia, proiecte cu rol de conștientizare a sănătății
reproductive în Kenya sau oferirea de sprijin pentru sănătate mintală tinerilor din Regatul Unit.
Ce este Messenger of Peace
Messengers of Peace este un program derulat la nivel mondial, ce adună într-o rețea globală
tineri care construiesc pacea și îi inspiră să devină cetățeni activi în comunitățile lor. Din 2010,
inițiativa Messengers of Peace a implicat aproape toate cele 172 de organizații naționale de
cercetași și a cumulat peste 2,5 miliarde de ore de muncă în serviciul Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă.
În acest an, mișcarea mondială recunoaște 25 de tineri pentru serviciile și contribuțiile lor
remarcabile aduse la construirea păcii și promovarea dezvoltării durabile în comunitățile lor.

