ANDREEA
GABRIELA NEAGOE

CÂTEVA CUVINTE DESPRE MINE
Sunt o persoană pozitivă, mereu veselă. Văd mereu partea plină
a paharului și încerc să insuflu starea mea și persoanelor de lângă. Sunt o
persoană sufletistă, îmi place să ajut oamenii fără să aștept ceva la
schimb. Am calităţi şi defecte, o persoană care se bucură de orice minune
a lumii.Sunt pasionată de filme, seriale, muzică și călătorit!

EXPERIENȚA MEA

andreea.neagoe@romstudtravel.ro
neagoeandreea21@gmail.com

Sunt studentă la facultatea de Farmacie, anul 3 din cadrul
Universității de Farmacie și Medicină Carol Davila. Sunt voluntar în
echipa SSFB ( Societatea Studenților Farmaciști din București), am fost
implicată în diferite proiecte în care am colaborat cu oamenii, acest
lucru dezvoltând-mă pe plan profesional. Am participat la diverse
activități în cadrul Universității: Cardio Check, Info diabet, unde am
luat contact direct cu oamenii și am putut să îi informez cu date
importante referitoare la sănătate. Mi-a plăcut tot timpul să caut să îi
înțeleg și să îi fac să simtă faptul că nu doar le suport compania, ci o
celebrez. Să le ofer un zâmbet. O privire caldă. Mă bucur de fiecare
dată de prezent, că sunt aici, acum, cu mine.
Din experiența profesională, pot afirmă că a fi voluntar înseamnă
să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, și de dragoste
pentru lucrurile și activitățile pe care le realizăm.
În concluzie, valoarea activității de voluntariat este incontestabilă
în viață unui om. Datorită pasiunii de a călători primul contact cu
RomStud Travel l-am avut în anul 2018 în luna decembrie, călătorind în
Praga iar anul acesta sunt voluntar, o onoare pentru mine!

DE CE ÎMI PLACE SĂ CĂLĂTORESC
0766759562
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Faptul că merg întru-un loc nou îmi crește flexibilitatea cognitivă și
inima mea este mai sănătoasă. Îmi place să călătoresc pentru că îmi face
mintea liniștită. Ador să colecționez momente unice și peisaje pe care le
pot păstra în suflet o viață întreagă! Călătoritul pentru mine este sursa de
energie preferată!

