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Urmează voluntarii! Lasă-ţi urmele în comunitatea ta!
Pro Vobis - Centrul Naţional de Voluntariat în parteneriat cu Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat
lansează Caravana “Urmează Voluntarii!”
“Cand văd voluntari, îmi creşte inima! Respect şi iubesc voluntarii. Sper să fie din ce în ce mai numeroşi şi mai determinaţi
să facă mult bine în jurul lor, sper, mai ales, să-şi poată convinge prietenii, semenii ce minunat sentiment ai când faci cuiva
viaţa un pic mai uşoară, mai frumoasă!” declară Cristina Ţopescu, unul dintre Ambasadorii de suflet ai Caravanei.
CARAVANA “Urmează Voluntarii!” va demara în data de 2 octombrie la Cluj-Napoca şi va urma traseul Cluj-Napoca –
Sibiu – Braşov – Constanţa – Bacău – Iaşi – Satu Mare – Oradea – Simeria – Reşiţa – Vlădeşti – Slatina –
Craiova – Bucureşti, unind, prin intermediul voluntarilor care vor porni la drum din fiecare “staţie”, comunităţile din
aceste locaţii şi inspirându-le la acţiune în beneficiul semenilor lor. Centrele de Voluntariat din fiecare dintre aceste
locaţii, împreună cu echipele de voluntari, vor fi actorii principali ai acţiunilor care îşi propun să demonstreze tuturor că
rezolvarea problemelor şi înfrumuseţarea comunităţilor în care trăiesc sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi
CARAVANA este o iniţiativă de promovare a implicării în comunitate ca modalitate de a aborda problemele locale prin
efortul comun al cetăţenilor. Sub îndemnul „Urmează voluntarii!” CARAVANA îşi propune să cheme la implicare oamenii
din 14 comunităţi diferite şi să inspire o ţară întreagă să le urmeze exemplul. Timp de 3 saptămâni, urmele voluntarilor
CARAVANEI vor trasa concentric pe harta României semnele entuziasmului şi dedicării lor, inspirând oamenii din
comunităţile locale din întreaga ţară să fie ALTFEL, să renunţe la nepăsare şi să se implice după puterile fiecaruia, pentru a
aduce o schimbare pozitivă în viaţa semenilor lor şi în a localităţii în care trăiesc.
CARAVANA “Urmează Voluntarii!” pe scurt:
14 localităţi din ţară
14 activităţi publice de voluntariat diferite
14 conferinţe de presă, în fiecare locaţie a CARAVANEI
cel puţin 200 de voluntari implicaţi direct la nivel local
cel puţin 10.000 de persoane informate cu privire la oportunităţile de voluntariat existente în comunitate
peste 2000 de km parcurşi în decursul CARAVANEI
"Cred in ideea frumoasă a Voluntariatului, cred că trebuie să trezim acest spirit,al ajutorului, al sprijinului permanent, ca
mod de a trăi alături de cei care au nevoie de suportul nostru. Peste ce poate face un guvern prin instituţiile sale, noi,
fiecare prin puterile sale, putem face Voluntar câte ceva pentru cei mai trişti decât noi. Vom fi puternici fiecare, vom fi mai
fericiţi, dacă cei de lângă noi vor simţi că nu sunt singuri la greu. De aceea sunt alături de toţi cei care susţin Caravana
Urmează Voluntarii", mărturiseşte Ducu Bertzi, şi el Ambasador de suflet al Caravanei.
Caravana “Urmează voluntarii” este un proiect finanţat de către Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi Fundaţia C.S. Mott, fiind
organizată de Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat în parteneriat cu Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din România.
Parteneri media: TVR 3, Radio România Cultural, Ziua, ŞtiriONG, BizCampus, Euractiv, Resurse Tineret.
DESPRE Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat
Pro Vobis este o asociaţie neguvernamentală şi nonprofit înfiinţată în 1992, având ca misiune promovarea şi dezvoltarea voluntariatului în România ca
resursă viabilă şi de neînlocuit în soluţionarea problemelor cu care se confruntă societatea. Activităţile Pro Vobis, în anul 2008, însumează 579 de
organizaţii care implică voluntari beneficiare ale seminariilor, conferinţelor, sesiunilor de informare, 160 de indivizi beneficiari ai sesiunilor de formare în
managementul voluntarilor şi peste 66,700 de persoane informate cu privire la voluntariat prin intermediul paginilor web, buletinelor informative,
evenimentelor şi reflectării în presă a programelor Pro Vobis.

###
Pentru mai multe informaţii despre această iniţiativă ne puteţi contacta la e-mail programe@provobis.ro sau telefon 0264
412 897 / 0755 045 103, persoană de contact Ramona Dragomir sau puteţi vizita www.voluntariat.ro
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