
 

 

 

 

 

Salutare,  

 

Îți mulțumim că te-ai alăturat inițiativei Bikers for Humanity și că te-ai înscris pe platformă! Îți 
suntem recunoscători că te-ai alăturat misiunii Habitat for Humanity România și că între 2 și 4 
iunie vom munci împreună pe șantierul din Cumpăna pentru ca 16 familii cu venituri mici să 
aibă o locuință decentă în care să își crească copii.   

 

Ne bucurăm să te anunțăm că am strâns aproape 11,000 de euro, cu sprijinul generos al 
donatorilor corporate și individuali. Această sumă ne permite să organizăm 
evenimentul Bikers for Humanity, la care vă așteptăm cu drag pe toți cei aproximativ 
125 de motocicliști care v-ați înscris. Îți mulțumim că ești unul dintre ei!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai jos găsești informații logistice legate de organizare: 

 

Unde și când ne întâlnim 

Te așteptăm la Cumpăna (județul Constanța) vineri seara, pe 2 iunie, în apropierea șantierului 
Habitat for Humanity (lângă Campusul Școlar https://goo.gl/maps/uWBobcpCVJB2). Aici vei 
găsi pregătit spațiul pentru campare, cu acces la toalete ecologice. Motocicletele vor fi parcate 
în siguranță în curtea campusului școlar din apropiere. Tot acolo voluntarii vor putea să facă 
duș.  

Familia Halichia. Una dintre familiile pe care motocicliștii le ajută este familia Halichia. Nadia (28 de ani) și 
George (28 de ani) fac eforturi să îi ofere lui Alexis, băiețelul lor în vârstă de un an, o casă decentă în care 
să crească și să se bucure de copilărie. Tănăra familie locuiește într-o singură cameră în apartamentului 

părinților lui George. Deși muncesc amândoi de la vârste fragede, venitul lor este insuficient pentru a obține 
un credit pentru o locuință. 

https://goo.gl/maps/uWBobcpCVJB2


 

 

 

  

Ce vom munci și programul 

Vom lucra împreună la patru cvadruplexuri și vom avea activități foarte diverse: vom turna 
beton, vom vărui, vom vopsi și vom aplica tencuială decorativă, vom monta gips carton și vată 
minerală, vom munci la zidărie și la împrejmuire, vom realiza etrieri și vom lega grinzi pentru 
fundație. În toate aceste activități, veți fi îndrumați pas cu pas de către specialiștii Habitat for 
Humanity. Începem munca sâmbătă devreme, la ora 8.30, cu orientarea, protecția muncii și 
împărțirea voluntarilor pe activități.  

Masa pe șantier va fi asigurată doar sâmbătă și include prânzul cu două pauze de cafea.  

Duminică, strângem corturile și ne luam la revedere. 

 

Grup Data Ora Program 

125 
Bikers 

2 
iunie 

16:00-19:00 
Întâlnire șantier Cumpăna și campare. Înregistrare și 

semnare contracte de voluntariat 

    19:00 Welcome speech 

      
 

  
3 

iunie 
08:30 

Orientare/protecția muncii, descrierea activităților, 
împărțirea voluntarilor pe activități 

  
  09:00 

Preluare echipamente de protecție. Deschiderea 
șantierului. 

    09:00-10:30 Work, work, work 

    10:30-11:00 Coffee Break 

    11:00-13:00 Work, work, work 

    13:00-14:00 Prânz 

    14:00-15:30 Work, work, work 

    15:30-16:00 Coffee Break 

    16:00-17:00 Work, work, work 

    
17:00-17:30 

Curățenie și strângerea uneltelor de pe șantier, bye-bye 
speech 

    17:30-19:00 Program liber 

      
 

  
4 

iunie 
09:00-12:00 Strângem corturile. Ride home safely! 

 

Siguranța și dress code pe șantier  

Siguranța voluntarilor noștri este pe primul loc. Înainte de a intra pe șantier, fiecărui voluntar i 
se va face un instructaj de protecția muncii. Uneltele și căștile vor fi asigurate de către noi, 
însă trebuie să veniți pregătiți cu haine de șantier (de care să nu vă pară rău că se strică – 
blugi, pantaloni lungi de trening, tricou sau bluză lejeră și încălțăminte cu talpă groasă, care 
protejează degetele, exclus sandale).  
Din partea noastră veți primi un tricou branduit cu siglele Bikers for Humanity, Habitat for Humanity 
România, precum și cu ale sponsorilor și susținătorilor (Rock Fm, K-Box, Valtec, Visio Construction 
Works, KFC, Salonul AutoMoto, Smart Laundry, Holcim, Wienerberger, Tondach, Siniat, Celco).  

 

 

 



 

 

 

Atenție! Copiii nu au acces în spațiul de șantier, iar dacă veniți cu ei la această acțiune, 
trebuie să fie supravegheați în permanență de un adult. 

 

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre Bikers for Humanity, urmărește paginile de 
Facebook Habitat for Humanity România, Habitat for Humanity Cumpăna, Bikers for Humanity 
România, precum și paginile web http://bikersforhumanity.ro/ și http://www.habitat.ro 

 

 

Susțineți proiectele Habitat for Humanity cu o donație 

La Habitat for Humanity funcționăm pe bază de strângere de fonduri de la companii și oameni 
ca voi. Voluntarii care muncesc pe șantierele noastre își acoperă toate costurile de transport, 
cazare, echipamente de protecție, mese etc. și, în plus, fac o donație de aproximativ 450 de 
dolari din care noi achiziționăm uneltele și materialele de construcție cu care ei lucrează.  

 

Evenimentul Bikers for Humanity este unul special, pentru care nu există o donație 
prestabilită. Dacă doriți, pe lângă participarea pe șantier ne puteți ajuta și cu o donație de 
orice sumă. Vom putea fi astfel mai aproape de strângerea sumei necesare pentru finalizarea 
celor patru cvadruplexuri din Cumpăna la care vom munci împreună pe 3 iunie.  

 

2 euro lunar prin SMS 

Puteți dona 2 euro lunar prin SMS la 8844 cu textul ACASA (valabil doar în rețelele 
Vodafone Romania și Orange) 

 

Online 

Pentru a dona online orice sumă, puteți accesa http://www.habitat.ro/doneaza/ 

 

Transfer bancar 

Asociația Habitat for Humanity România. Cont pentru donatii în RON / EUR / USD: 

Cod IBAN: RO25 BRDE 050S V150 1751 0500, BRD – Sucursala Oradea 

 

Persoană de contact: 

Iolanda Burtea – iolanda.burtea@habitat.ro; 0731.039.103 

 

Vă mulțumim frumos și vă așteptăm pe șantier! 

Echipa Habitat for Humanity 
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