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Tabăra de voluntariat Caritas, ediția a XVI-a 
 
Drag prieten dornic de o aventură în tabără! 

 

Te-ai gândit să începi vara cu o tabără de o săptămână, unde poți fi într-un mediu superb, unde 

poți face lucruri utile pentru comunitate cu oameni superbi, în timp ce te simți foarte bine? 

 

Dacă vii cu noi, vei avea o experiență unică în viață, poți întâlni fețe cunoscute și ai posibilitatea să 

cunoști persoane noi, o să ai șansa să încerci situații noi, și pe lângă toate acestea te vei distra.  

Nu rata ocazia, înscrie-te! 

 

Motto-ul taberei anul acesta este: Împreună pentru o comunitate! Tabăra va avea loc în data de 

20-26 iunie 2019, în Lunca de Sus, într-un peisaj de poveste. În timpul taberei vom fi oaspeții 

satului, unde înpreună cu localnicii, vom lucra pentru înfrumusețarea satului. Cu ajutorul vostru, 

vrem să facem o schimbare vizibilă: 

 Prin muncă fizică în cadrul clădirilor și piețelor publice: zugrăvirea claselor, 

curățarea cimitirului și pregătirea hărții cimitirului, vopsirea gardului și verandei, 

curățarea albiei, construirea terenuri de joacă și alte lucrări în aer liber. 

 Programe sociale, pentru dezvoltarea comunității: programe libere pentru copii, 

programe tematice pentru tineri căsătoriți și vârstnici, dansuri populare, pictarea 

oului de paști, vizitare muzeului satului, excursii, competiții sportive și bob. 

 

 

Informații importante despre tabără! 

 

Programul zilnic include 6 ore în grupuri mici, schimbând zilnic sarcinile de lucru, pentru a fi mai 

divers și interesant. După-masă poți participa la program liber (spectacole, activități artizanale, 

excursii etc.), seara la programe de socializare împreună cu locanicii (dansuri populare, foc de 

tabără, spectacole etc.) 

 

Cazarea va fi în sala de sport a Liceului teologic romano-catolic „Sfânta Elisabeta” din Lunca de 

Sus, pe saltele. Oferim trei mese pe zi și gustare. Transportul dus-întors la Lunca de Sus trebuie să 

îl rezolvați voi, cu trenul sau cu autobuzul, care nu va fi greu datorită legăturilor foarte bune. 

 

Condiții de aplicare: 

 Vârsta minimă de 16 ani (sub 18 ani cerem acordul părinților), 

 Completarea formulalul de înscriere până la data de 24 mai pe acest link, 

 Taxa de participare (110 lei), predarea adeverinței medicale și încheierea unui contract de 

voluntariat cu cel mai apropiat coordonator voluntar între 27-30 mai. 

https://docs.google.com/forms/d/1uIvKKc5zZkgzej8kAJvdHIK5yxNhrQJIfsAWXr0lVjE
https://docs.google.com/forms/d/1G0K52NmQBYu6DxdAFCOUtghM3WHmhO-8tWlKtdSsryU/viewform?edit_requested=true
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Notă: 

 Numărul locurilor este limitat. Putem primi 70 de voluntari în ordinea înscrierii. 

 Înscrierea ta devine finalizată dacă toate documentele necesare și taxa de participare 

ajunge în timp la cel mai apropiat coordinator voluntari. 

 

Contacte: 

 Miercurea Ciuc: Gecző Enikő, 0735-735.168, eniko.geczo@caritas-ab.ro  

 Gheorgheni: Varga Tímea, 0735-735.164, timea.varga@caritas-ab.ro  

 Odorheiu Secuiesc: Molnár Szende, 0732-830.171, szende.molnar@caritas-ab.ro 

 Județul Covasna și Brașov: Bogdán Beáta, 0735-735.165, beata.bogdan@caritas-ab.ro  

 Târgu-Mureș: Fekete Gyöngyvér, 0735-735.163, gyongyver.fekete@caritas-ab.ro  

 Petroșani: Ramona Bulzan, 0723-302.159, ramona.bulzan@caritas-ab.ro  

 

Dacă vrei să fii parte și anul acesta de aventura noastră, te așteptăm cu drag, 

Comunitatea Lunca de Sus și echipa coordinatorilor voluntari Caritas 
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