
FII VOLUNTAR ÎN ECHIPA  

UNITED WAY! 
Fii alături de mamele vulnerabile și copiii lor! 

Informații 

pentru 

voluntari 

Contact: oana.blindu@unitedway.ro  

www.unitedway.ro  
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Pentru ce luptăm: 

Centrul de Tranziție a apărut din 

nevoia unui loc în care mamele și 

copiii lor să se poată desprinde 

treptat de Centrul Maternal și să 

devină o familie independentă, 

sub îndrumarea atentă a 

consilierilor asociației.  

În plus, ne propunem să deschidem 

un Centru de Consiliere pentru 

familiile cu venituri reduse din 

comunitate, unde vom lucra intens 

cu părinții – prin consiliere și 

cursuri de parenting – ajutându-i 

să comunice sănătos cu copiii lor și 

să-și gestioneze eficient puținele 

resurse pentru a-și susține familia.  

Hai să le ajutăm să aibă tot ce le trebuie pentru a-și crește copiii! 

Un centru de tranziție pentru 
mame singure și vulnerabile 

Un centru de consiliere pentru 
părinți din medii defavorizate 

Un loc sigur pentru copii 

Peste 1.000 de copii sunt părăsiți anual în maternitățile din România, ceea ce 

arată că aproape 60% dintre cazurile de abandon au loc imediat după naștere. 

De 10 ani, Asociația Touched România vine în sprijinul mamelor aflate în situații 

dificile în acest moment critic. Centrul Maternal “Casa Agar” deshis de asociație 

oferă mamelor și copiilor adăpost în caz de urgență, ajutoare materiale și suport 

moral pentru a depăși momentele de criză și a rămâne o familie.  

Vom renova și amenaja: 



Cum poți ajuta: 

 Poți face parte din echipele de 

încurajare pe traseu (ca niște 

galerii de fotbal, dar mai 

simpatice ) – vino cu orice 

obiecte zgomotoase (fie că e 

vorba de trompete, clopoței sau 

improvizații care fac zgomot) și 

încurajează alergătorii! 

Pe 5 octombrie – pe durata cursei: 

Dacă ai bicicletă și vrei 

să ajuți la distribuirea 

apei pentru alergători, 

trimite-ne un mesaj cât 

mai repede și te vei 

alătura echipei mobile 

de hidratare!  

Poti ajuta la hidratarea alergatorilor pe traseu, 

facand parte din echipa unuia din punctele 

United Way de hidratare. Trebuie doar sa le 

inmanezi apa  si fructe. 



Ca să ne putem organiza cât 

mai bine, așteptăm să ne scrii 

până luni, 04 mai, la 

oana.blindu@unitedway.ro și să 

ne spui în ce fel vrei să te 

implici.  

Ce trebuie să faci: 
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