2 – 21 octombrie 2009
Cluj-Napoca – Sibiu – Braşov – Constanţa – Bacău – Iaşi – Satu Mare Oradea – Simeria – Reşiţa – Vlădeşti – Slatina – Craiova – Bucureşti

Pro Vobis - Centrul Naţional de Voluntariat în parteneriat cu Reţeaua Naţională a
Centrelor de Voluntariat lansează Caravana “Urmează Voluntarii!”
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!” va fi demarata 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
localitate, împreună cu echipele de voluntari, vor fi actorii principali ai acţiunilor de voluntariat care îşi propun să
demonstreze tuturor că rezolvarea unor probleme şi înfrumuseţarea comunităţii în care trăiesc sunt la îndemână fiecăruia
dintre noi.
Centrele de voluntariat au identificat, cu ajutorul colaboratorilor lor locali câte o problemă a comunităţii locale care poate
fi soluţionată cu ajutorul voluntarilor şi sunt pregătite să încurajeze public cetăţeni de toate vârstele şi pregătirile să se
alăture echipei de voluntari în acţiunea aleasă. În fiecare locaţie, CARAVANA va sosi cu un grup de voluntari de la
Centrul de Voluntariat din locaţia anterioară, purtând astfel ştafeta CARAVANEI şi încurajând la urmarea îndemnului
voluntarilor de a se implica, de a-şi aduce contribuţia la o schimbare, fie ea cât de mică, pentru o viaţă mai echitabilă şi
mai frumoasă pentru toţi membrii comunităţii: un parc mai curat, mai verde, un copil mai încrezător, un cartier mai vesel,
un vârstnic mai puţin singur.
Proiectul presupune de asemenea redactarea şi distribuirea pe scară largă a unui ghid de bune practici şi exemple
inspiratoare de implicare a cetăţenilor în viaţa comunităţii, care va fi folosit ca un instrument de construire a încrederii
cetăţenilor în capacitatea lor de a contribui la îmbunătăţirea comunităţilor unde trăiesc.
CARAVANA va ajunge la destinaţia sa finală – Bucureşti, în data de 21 octombrie unde, după acţiunea de voluntariat,
toţi cei interesaţi de dezvoltarea mişcării de voluntariat din România vor lua parte, în perioada 22 – 24 octombrie, la
Conferinţa Naţională cu privire la Voluntariat dedicată, anul acesta, planificării implicării României în organizarea
Anului European al Voluntariatului - 2011.
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 în parteneriat cu Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din România.
Ce înseamnă CARAVANA “Urmează Voluntarii!” pe scurt?









14 locaţii 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 5000 de vizitatori ai secţiunii dedicată CARAVANEI pe www.voluntariat.ro
cel puţin 10.000 de persoane informate cu privire la oportunităţile de voluntariat existente în comunitate
peste 2000 de km parcurşi în decursul CARAVANEI
evenimente de diseminare a Ghidului de Bune Practici, organizate în fiecare locaţie a CARAVANEI.

Urmează şi tu voluntarii! Lasă-ţi urmele în comunitatea ta!
Un proiect iniţiat de:

Sprijinit financiar de:

În parteneriat cu::

Pro Vobis este membru al:

EUROPEAN
VOLUNTEER
CENTRE
C E N T R U L N AT I O N A L D E V O LU N T A R I A T

Contact: Str. René Descartes Nr. 6, 400486 Cluj Napoca RO, Tel/Fax: 0264 412897 Mobil: 0755 045 100 E-mail: provobis@provobis.ro
Web: www.provobis.ro, www.voluntariat.ro

