
 

“Family Olympics” 2012 sus

 

Asociatia 11even, World Vision Romania si Dolce sport au lansat saptamana aceasta la Cluj 

va desfasura in zece orase ale tarii, pe parcursul lunii iulie.

petrecerea timpului liber in mod placut, stimulativ, alaturi de familie si prieteni.

 “Anul acesta, fiind anul olimpic, am incercat sa extindem aria si impactul evenimentului. Am avut in minte catev

obiective: in primul rand ne-am gandit sa aducem spiritul de familie si miscarea in atentia cat mai multor oameni. Apoi 

ne-am gandit sa gasim un program al unui ONG partener, pe care sa

treilea obiectiv foarte important  este  acela de a crea exemple de activitati simple, care se desfasoara cu grupuri de 

prieteni, cu multe familii, care sa poata fi usor replicate ulterior”, a declarat Ovidiu Neamtu, initiatorul conceptului 

“Family Olympics”.  

“Family Olympics” promoveaza campania “Ghiozdanul plin cu vise”, prin care World Vision Romania doreste sa 

contribuie la prevenirea abandonului scolar.

ghiozdane copiilor din mediul rural. 

“Studiile realizate de catre Fundatia World  Vision 

Romania scot in evidenta faptul ca abandonul scolar 

continua sa fie o problema in Romania anului 2012. 

Educatia copiilor din mediul rural este amenintata 

de factori de risc dintre cei mai variati, printr

cel mai important este lipsa resurselor materiale. 

Rolul unui astfel de eveniment este de a trage un 

semnal de alarma catre actorii societatii civile 

asupra importantei pe care o are implicarea 

fiecaruia dintre noi asupra educatiei copiilor”, a 

declarat Alina Foghis, coordonatorul campaniei din 

partea World Vision Romania.   

La Cluj jurnalistii au deschis deja seria donatiilor 

catre cauza sprijinirii educatiei copiilor din mediul rural. La finalul conferintei de pre

facut o donatie in numele unui prieten, valorizand astfel relatia cu o persoana apropiata. “Am donat in numele tau un 

ghiozdan pentru un copil sarac. Stiu ca ai fi facut acelasi lucru daca ai fi fost aici”

la contributie pentru cauza prevenirii abandonului scolar.

Parintii si copiii, grupurile de prieteni, sunt asteptati incepand cu acest sfarsit de saptamana (30 iunie 

la evenimentul care se va desfasura la Cluj in Parcul Rozelor, incepand cu ora 10.00.

“Family Olympics” 2012 se va desfasura dupa urmatoarea agenda: 

7 - 8 iulie 2012 - Timisoara si Bistrita; 14 - 

iulie 2012 - Bucuresti si Alba Iulia. 

“Family Olympics” 2012 susține cauza prevenirii abandonului 

tia 11even, World Vision Romania si Dolce sport au lansat saptamana aceasta la Cluj “Family Olympics”, care se 

desfasura in zece orase ale tarii, pe parcursul lunii iulie. “Family Olympics” reprezinta o serie de evenimente pentru 

petrecerea timpului liber in mod placut, stimulativ, alaturi de familie si prieteni. 

“Anul acesta, fiind anul olimpic, am incercat sa extindem aria si impactul evenimentului. Am avut in minte catev

am gandit sa aducem spiritul de familie si miscarea in atentia cat mai multor oameni. Apoi 

am gandit sa gasim un program al unui ONG partener, pe care sa-l sprijinim prin intermediul acestui concept.  Un al 

v foarte important  este  acela de a crea exemple de activitati simple, care se desfasoara cu grupuri de 

prieteni, cu multe familii, care sa poata fi usor replicate ulterior”, a declarat Ovidiu Neamtu, initiatorul conceptului 

ympics” promoveaza campania “Ghiozdanul plin cu vise”, prin care World Vision Romania doreste sa 

. Organizatia isi propune sa sa stranga 100.000 de lei pentru a oferi 18.000 de 
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facut o donatie in numele unui prieten, valorizand astfel relatia cu o persoana apropiata. “Am donat in numele tau un 

ghiozdan pentru un copil sarac. Stiu ca ai fi facut acelasi lucru daca ai fi fost aici”, spune textul imprimat pe card, invitand 

la contributie pentru cauza prevenirii abandonului scolar. 

Parintii si copiii, grupurile de prieteni, sunt asteptati incepand cu acest sfarsit de saptamana (30 iunie 

a Cluj in Parcul Rozelor, incepand cu ora 10.00. 

“Family Olympics” 2012 se va desfasura dupa urmatoarea agenda: 30 iunie – 1 iulie 2012 - Cluj Napoca si Piatra Neamt; 

 15 iulie 2012 - Iasi și Sibiu; 21 - 22 iulie 2012 - Constanta si Ploiesti; 
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