
fletul și mintea.

Fundația Calea Victoriei a luat 
ființă în anul 2007 prin strădaniile  

Sandrei Ecobescu și ale surorii sale. Am 

întrebat-o pe Sandra cum de, practic, a sărit 

în gol, când avea o oarecare stabilitate fi-

nanciară, siguranță în domeniul, pe funcția 

pe care se afla înainte de a porni în această 

aventură culturală, iar ea ne-a răspuns: 

„Am hotărât că mai bine fac ceea 
ce îmi place decât să am o stabilitate fi-

nanciară și o viață care nu mă reprezintă, 

timp liber aproape inexistent și foarte mult 

stres generat artificial de conducere pentru 

a «ține în priză angajații». Copilul, de ase-

menea, a fost unul dintre principalele mo-

tive pentru care am decis să îmi schimb 

locul de muncă, pentru a avea mai mult 

timp liber și o mai mare flexibilitate. Înain-

te de a pune pe picioare fundația, fata mea, 

Mara, care acum are 8 ani, își petrecea ma-

re parte din timp cu bona, ceea ce nu cred 

că este benefic pentru un școlar. Nimic nu 

poate înlocui prezența mamei – comunica-

rea, activitățile copilului cu mama/familia 

sa. Mi-am dat seama că a sta la serviciu de 

dimineața până seara este o păcăleală și că 

siguranța financiară sau statutul so cial nu 

pot asigura o viață cu adevărat fericită“. 

Ce părere au avut cei din jur? Soțul, 

Alexandru, a sprijinit-o foarte mult, atât 

psihic, cât și financiar în această perioadă 

grea de aproape un an. „Părinții s-au spe riat 

de această schimbare și mă întrebau mereu 

dacă am bani din care să pot trăi. Prietenii 

s-au gândit că mi-am pierdut mințile și că 

nu am șanse să «vând» cultură într-o țară 

instabilă ca a noastră. Acum familia și prie-

tenii sunt mândri de ceea ce am reușit să 

facem cu fundația și se bucură când citesc 

articole sau văd emisiuni la TV despre acti-

vitatea noastră. În plus, ei sunt cursanți și 

participanți la evenimentele și cursurile 

fundației, lucru care, evident, mă bucură.

Ceea ce facem schimbă un pic viața celor 

din jur, le aduce bucurie și îi deconectează 

de la un cotidian deseori monoton sau gri. 

Încercăm să aducem laolaltă tineri și mari 

oameni, cu chef de vorbă, și sperăm ca ast-

fel să învețe să se contemple pe ei înșiși 

pentru a vedea cine sunt și ce iubesc“.

De ce această fundație și nu altce-
va? Pentru că, așa cum precizează Sandra, 

„cursurile, oferta în sine sunt gândite pen-

tru liceeni și studenți care se află în perioa-

da alegerii drumului lor în viață, al desco-

peririi unui talent, al unui interes pe care ar 

vrea să-l dezvolte, să-l transforme în drum 

de parcurs în viață“.

C 
ine spunea că românii preferă 

pâine și circ, că nu există inte-

res, cerere pentru cultură și că 

aceasta nu aduce bani? Ei 

bine… cultura schimbă puncte de vedere, 

mentalități, modalități de gândire, în esență 

schimbă vieți. Cursurile, plimbările și pro-

menadele Fundației Calea Victoriei oferă o 

evadare din cotidian, o rupere din vârtejul 

zilnic și o imersie în istorie, artă, cultură, în 

poveste, în parfumul vremurilor de altăda-

tă, în farmecul Bucureștiului de odinioară… 

Totul, cu informații de cea mai bună calita-

te oferite de oameni de cultură bine pregă-

tiți, dar, să le spunem așa, „customer orien-

tated“: pe înțelesul și pe placul tuturor, nu 

numai de la elite pentru elite. Un astfel de 

curs, dacă nu îți oferă șansa imediată a ob-

ținerii unui loc de muncă mai bun, îți ofe ră 

cu siguranță șansa de a-ți îmbogăți orizon-

tul, de a-ți dezvolta creativitatea, lucruri 

esențiale într-o mai bună reușită în viața de 

zi cu zi, chiar la serviciu. Îți îmbo gă țesc su-

Cultură prezentată altfel: o alternativă la educația forma
lă, restrictivă, deseori lipsită de farmec, de poveste…

extra info

Nume și programe…
✽De ce „Calea Victoriei“?–Nume
le fundației dorește să celebreze o pe
rioadă efervescentă din istoria Bucu
reștilor, în care România a fost un stat 
european în adevăratul sens al cuvân
tului, prin spirit și mentalitate. Poves
tea, chipul și evo luția Căii Victoriei 
sunt strâns legate de evenimente cul
turale și istorice importante din viața 
orașului și a țării, de destinele unor 
mari oameni și familii boierești, insti
tuții culturale, politice și economice. 
De asemenea, el sugerează că există o 
cale a victoriei personale prin vizitarea 
subiectelor culturale și întâlnirea cu 

Ioana

Prin ceea ce facem 
aducem un strop 

de bucurie în viața 
celor din jur

oameni care au cu adevărat lucruri de 
spus. În plus, totul a început întrun 
apartament de pe Calea Victoriei... 
✽Doritorii pot lua parte la:  
– cursuri cultural-umaniste– se 
adresează tuturor, nu numai elitelor; 
au loc seara și în weekend – seamănă, 
astfel, cu oferta unui cinematograf sau 
a unui teatru: ceva care să te relaxeze, 
dar să te și îmbogățească;  
– plimbări prin Bucu rești – gru
purile (7–25 de persoane), parcurg 4 
trasee: Calea Victoriei, Bu levardul Kise
leff, Bulevardul Magheru, Parcul Ioanid 
și Bulevardul Dacia, și (re)descoperă 
aceste zone, aflând de la ghid poves
tea clădirilor istorice, creânduse un 
dialog pe teme istorice, culturale etc.
 promenadele realizate în anu-
mite zone din București.
✽Doar câteva nume de lectori: 
Neagu Djuvara, Georgeta Filitti, Tibe
riu Soare, Ștefan Vianu, Irina Markovits, 
Peca Ștefan, Francisc Mracz, Bianca  
Tudor, AncaYvette Grădinariu…

Oameni altfel
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Plimbările prin 
București organizate de 
Fundația Calea Victoriei 
sunt o modalitate de 
cunoaștere a istoriei 
orașului

Pentru mai multe detalii:  
www.fundatiacaleavictoriei.ro
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Promenadele dlui Adrian  
Majuru– gândite de acesta pe 
anumite zone din București– 
se bucură de un mare succesi

calea spre reușita personală 
Educația,


