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Pentru beiușenii de la asociația Bunul Samaritean nu doar bursele de merit, programele
medicale sau de locuire pentru tineri proveniți din orfelinate reprezintă un impact dezirabil în
comunitate dar și transferul de expertiză. Asociația a participat pentru a treia oară ca și partener
la ștafeta anuală "Companii pentru Comunitate", sâmbătă, 18 mai 2019, derulată la Rădăuți de
asociația Door to Home. "Am dus cu echipa noastră în acești ani din experiența acumulată în
general dar și în particular, derivat din ștafeta "Alerg pentru o Cauză". Dorința fiind de a da mai
departe know-how, de a inspira alte organizații și voluntari să facă binele în comunitatea lor."
spune Nikolina Ciorna, vicepreședinte la asociația beiușeană, se arată într-un comunicat de
presă sosit la redacție, preluat de Romanian Global News.

Partenerii bucovineni au învățat foarte repede metoda de lucru, au implicat voluntari din
companiile regiunii în fiecare an, din clubul RuNNăuți, elevii liceelor locale, au adunat fonduri
din donații. Anul acesta au atras chiar doi voluntari alergători inediți, în baza expertizei
beiușenilor: Nistor Tătar din Rădăuți și Petre Costea din Houston, Texas, Statele Unite care
locuiesc și profesează la 10.000 de km distanță unul de altul, primul e primar în orașul
bucovinean iar al doilea avocat consacrat în metropola americană. Cei doi nu s-au văzut
niciodată până sâmbătă, 18 mai, când ambii au descoperit câteva lucruri în comun: alergarea
ca pasiune, părul puternic grizonat și implicarea într-o acțiune caritabilă.

Alergător mai exotic pentru ștafeta bucovineană, texanul de origine bihoreană, din Tăut, a fugit
din România înainte de 1989 datorită persecuției religioase, neputând studia la acea vreme
dreptul în țară. A fi fost la Rădăuți sâmbătă nu este un demers umanitar nou căci de 20 de ani
se implică în țara sa de baștină și în folosul românilor din diaspora. Despre ștafetă el spune: "A
fost o mare onoare pentru mine să alerg la acest mini-maraton, este bine pentru minte, trup,
pentru suflet. Familia este foarte importantă, ea are nevoie de o casă, de un cămin dar și de
dimensiunile culturale și valorice." Peter Costea este și președintele Alianței Familiilor din
România, un ONG destinat protejării instituționale a familiei. De familii se îngrijește și Door to
Home privitor la mediul de locuit.

Ineditul acestui voluntar oengist, avocat, activist pentru drepturi și libertăți, este candidatura ca
independent la europarlamentare. Cu un istoric impresionant în caritate, în acțiuni umanitare
inclusiv în beneficiul românilor din diaspora mai săracă, Costea a dorit să viziteze și proiectele
asociației rădăuțene (foto). De altfel, la Beiuș fiind pe 5 mai, acesta a vizitat un cartier similar,
zona Habitat, fiind primit cu pâine și sare de beiușenii din comunitatea respectivă. "Ne punem
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mari speranțe într-un candidat independent cu experiența dumneavoastră, cu un istoric ONG și
care a ajutat dezinteresat și familia Bodnariu să primească înapoi cei 5 copii ridicați fără drept
de statul norvegian." spune Nicu Sabău din Beiuș, beneficiar cu soția Mariana a unei locuințe în
cartierul Habitat, la sosirea musafirului româno-american.

La Rădăuți, bihoreanul de origine, resident în Texas, a propus primarului Tătar o înfrățire cu
Houston la predarea ștafetei după primul segment de alergare. (foto) Surprins plăcut, primarul a
replicat: "Păi de ce nu?"

Expertiza beiușenilor a fost apreciată: "Mulțumesc asociației Bunul Samaritean care ne-a fost
alături și ne-a îndrumat și anul acesta. Nu puteam realiza ștafeta altminterea. Mă bucur că
putem fi solidari în beneficiul celor în nevoie. " spune David Mariniuc, director executiv la Door
to Home din Rădăuți. Cine știe, poate organizațiile non profit vor avea unul de-al lor la
Bruxelles. "Dar mai important este când românii își dau mâna și se ajută unii pe ceilalți ori
asociațiile unele pe altele căci România va fi astfel mai bună, mai frumoasă." spune Adrian
Ciorna, fondatorul asociației beiușene, care a alergat de asemenea la Rădăuți sâmbătă.
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