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Donații pentru 
bătăile inimii tale

Inima este motorul care te pune în 
mișcare. Când pedalezi*, când te 
îndrăgostești, când creezi și dăruiești.

Strânge câte 10 lei pentru fiecare 100 de 
bătăi ale inimii tale și lumea poate 
deveni mai frumoasă pentru toți.
*100 km pedalați pot face inima ta să bată de 30 000 ori. ☺



Cină cu prietenii

Invită-ți prietenii la o cină specială: sushi 
night, mâncăruri din copilărie. Iar fiecare 
contribuie cât consideră prin donații.

Sau daca nu știi să gătești, e în regulă să 
faci doar clătite*.

*musai cu dulceață făcută în casă



Ghid pentru o zi

Cunoști foarte bine zone sau povești ale 
orașului tău, ori ale munților preferați?
Împărtășește-le și cu alții.

Invită-ți prieteni și cunoscuți la o altfel de călătorie și 
încurajează-i să doneze pentru turul organizat.



Ziua fără vicii

Convinge-ți prietenii fumători să doneze 
contravaloarea unui pachet de țigări.

Sau fă o colectă pentru fiecare cuvânt 
nepotrivit adresat colegilor de trafic 
neprietenoși.
Renunță la o plăcere (ne)vinovată împreună cu cei apropiați 
și strânge donații pentru voință și perseverență. Cine știe? 
Poate îi inspiri și pe alții. ☺



Fă-ți proiectul
cunoscut în grupul
de prieteni și colegi

Dă share profilului tău de ciclist pe 
Facebook, Twitter, G+, Blog, Instagram, 
Snapchat* și invită-i să doneze prin
profilul tău de ciclist fundraiser.

*Dacă știți să îl folosiți, pe noi ne depășește. ☺



Cutia pentru donații

Pune o cutie pentru donații pe biroul tău 
și dă de veste tuturor de ce și pentru ce 
proiect educațional strângi donații.

Îți recomandăm ca din când în când să le reamintești despre 
cutiuță...și să nu te marcheze drept Spam. ☺



Noapte de filme

Invită-ți prietenii la o seară de filme. Iar 
fiecare va dona prin biletul de...”intrare”.

Neapărat popcornul să fie invitat și el. ☺



Licitația săptămânii

Ai lucruri pe care nu le mai folosești sau 
cărți pe care le-ai citit? Ori poate vreo 
super-abilitate de care ar avea nevoie 
cei din jur?

Licitează-te public. ☺



Profesor pe bicicletă

Organizează o ieșire cu bicicleta pentru 
începători, iar taxa de participare să fie o 
donație pentru proiectul educațional pe 
care îl reprezinți.



Artă și meșteșuguri

Ar fi atât de multe de povestit. Cert e că 
dacă ai o pasiune creativă, ai la 
îndemână una dintre cele mai frumoase 
căi pentru a strânge donații.

Fie că organizezi un atelier pentru părinți și copii, o 
competiție creativă, ori o expoziție cu vânzare.



viață sănătoasă şi

dinamică prin sport
voluntariat ca mijloc de 

implicare şi schimbare în

bine a comunității și țării

noastre

comunitate, ale cărei 

fundamente sunt educația de 

calitate și fiecare om în parte

educație centrată pe 

individualitatea fiecărui copil şi 

pe dezvoltarea aptitudinilor sale

împreună pentru a da 

mai departe și a aduce 

schimbarea pe care 

ne-o dorim

Schimbarea începe cu fiecare și
împreună punem în mișcare roțile educației.
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