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evoluntar.ro
Activitãþi cu ºi
pentru copii

evoluntar.ro faciliteazã legãtura dintre persoanele active la nivelul comunitãþii ºi proiectele în
beneficiul acesteia. Portalul oferã o varietate de servicii online pentru crearea unei comunitãþi

Proiecte de mediu
Strângere de fonduri

virtuale a voluntarilor, organizaþiilor ºi instituþiilor angajate în a produce o transformare socialã prin
participare civicã.

Internship
Educaþie

Parte a proiectului Youth Civic Participation, evoluntar.ro este implementat de Salvaþi Copiii în

Participare civicã

parteneriat cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ºi Parlamentul României, cu suportul
financiar al CEE Trust – Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

www. evoluntar.ro

Crezi în soluþii.
Te implici în proiecte.

Proiect derulat cu finanþarea

Intr. ªtefan Furtunã 3, Sector 1, 010899 - Bucureºti
Tel.: +40 21 316 61 76. Fax: +40 21 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro. www.salvaticopiii.ro

evoluntar.ro
Eºti tânãr ºi vrei sã schimbi lumea.

VOLUNTARI

voluntari

ORGANIZAÞII

organizaþii

evoluntar.ro

Acum este momentul sã faci un prim pas. Alãturã-te celor care îºi doresc sã schimbe România
pentru cã le pasã de ceea ce se întâmplã în jurul lor.

evoluntar.ro este serviciul gratuit de recrutare a voluntarilor care pot acþiona în toatã þara în
proiectele pe care organizaþia ta le deruleazã.

O mulþime de oportunitãþi de a deveni voluntar sunt disponibile prin reþeaua noastrã
online. Chiar ºi în cazul în care eºti deja voluntar, pe evoluntar.ro ai ºansa sã gãseºti oportunitãþi
despre care nu ºtiai cã existã. Vrei sã înveþi un copil sã scrie? Vrei sã distribui medicamente bãtrânilor?
Sã faci campanii pentru un mediu curat? Sã construieºti locuinþe pentru victimele dezastrelor
naturale?

Devenind membru evoluntar.ro, poþi posta anunþuri pentru a face publice proiectele care necesitã
implicarea voluntarilor, poþi atrage voluntarii potriviþi ºi poþi creºte vizibilitatea organizaþiei ºi a
proiectelor!

evoluntar.ro te ajutã sã gãseºti locul potrivit pentru a fi voluntar:

evoluntar.ro te ajutã sã gãseºti voluntarii de care ai nevoie!
- Creeazã-þi un cont nou,

-

Creeazã-þi un cont nou,

-

Filtreazã organizaþiile în funcþie de judeþul în care acþioneazã ºi domeniul de activitate,

- Acceseazã baza de date a voluntarilor ºi filtreazã în funcþie de judeþul în care aceºtia
acþioneazã ºi domeniul de activitate,

-

Implicã-te în proiecte,

- Intrã în contact cu voluntarii,

-

Urmãreºte anunþurile de pe site ºi implicã-te de câte ori gãseºti un proiect la care vrei
sã contribui!

- Posteazã anunþuri despre proiectele în desfãºurare.

