


FII EROU
O campanie cu ecou national

Credem in legatura dintre noi, in forta noastra 
comuna, credem in continuitate si dezvoltare, in 
dorinta de a ne proteja unii pe altii si impreuna sa 
putem face  BINE.

E ATAT DE USOR…

COMUNITATE
S-au alaturat campaniei administratii locale, 
voluntari ai Directiilor Silvice, ONG-uri, dar si 
membri ai comunitatii off-road.
 

14 ORASE  
Pana acum 14 orase din Romania au 
acceptat provocarea. Zeci de locatii din 
diferite zone ale tarii au fost ecologizate.

AM SPUS DA!
Campania FII EROU pentru o zi! s-a implicat 
si in alte actiuni cu notorietate, organizate la 
nivel national.

CADOURI 
Sute de copii, nu atat de norocosi, au simtit 
bucuria cadourilor de sarbatori. Le-au sarit in 
ajutor oameni cu suflet, ca tine.



Despre noi 
…si ce lasam in urma noastra!

Facem echipa pentru o super pasiune!

Aventura e parte din noi si suntem uniti de aceeasi credinta!

FII EROU s-a nascut din pasiunea noastra pentru sport si 
aventura!

Sportul si mijloacele de petrecere a timpului liber sunt 
pentru noi si pentru multi un mod de viata!

Iar NATURA este terenul de joaca al tuturor!
Dar, hai, sa ne jucam responsabil!



MIZA…
Viitorul copiilor nostri!

Joaca intr-un mediu curat…
Tot mai multi specialisti vorbesc despre schimbare, despre masuri si 
de implicare… bla bla bla. Mediul in care noi si copiii nostri traim are 
nevoie de masuri ACUM! 

Imbratisarea padurii!
Imbratisarea unui copac creste nivelul de oxitocina, hormonul 
responsabil cu legaturile calme si emotionale.  Daca nu ne grabim, 
oare copiii nostri vor mai avea ce imbratisa?

Bucuria Sarbatorilor!
Sarbatorile inseamna veselie, cadouri, familie... din pacate, nu toti 
copiii le au! Hai sa punem bucurie pe chipul lor, sa le aducem 
cadourile la care au visat mereu. Sa inspiram si pe altii sa devina eroi!



FII EROU… PENTRU EI 
Nu toti copiii mai cred in povesti…

Campania FII EROU! bucura in fiecare an, de 

sarbatori, copii din centrele de plasament si familii 

fara posibilitati.

O carte ii poate schimba viata!

O ciocolata ii poate indulci amaraciunea!

O jucarie ii poate aduce un prieten!

Alimente, jucarii, carti de povesti sau… orice



Am facut mult, dar totusi 
prea putin…

Fie ca au fost parcuri, monumente istorice, lacuri de acumulare, zone turistice, paduri sau scoli… ne-am 

mobilizat pentru un scop comun. Sute de tone de deseuri au fost ridicate, dar

 inmiit sufoca in continuare mediul! 

 Comunitatea a crescut, de la an la an, dar tot suntem prea mici si prea putini. 



CE ZICI, TE BAGI?

Așadar! Suntem pregatiti sa punem din nou in maini 

manusile, mastile pe nas, pentru mirosurile care ne-ar putea 

convinge sa facem cale-ntoarsa. Ne inarmam cu rabdare, cu 

ustensilele necesare, multi saci de gunoi si fiecare cu ce crede 

ca ar mai putea ajuta in acest razboi cu nepasarea!

E nevoie si de tine!



Ce avem in PLAN!

Sa impadurim! 
zone pe care altii le-au distrus.
Un pom pentru tine, 
o gura de aer pentru Planeta!
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Vrei sa te implici?
Spune prezent atunci cand anuntam 
o actiune. Nu poti? Vino cu:

● O idee, poate campania va 
avea mai mult impact;

● O informatie, sa facem 
lucrurile si mai bine.

● Orice lucru care crezi tu ca 
ne-ar ajuta;

● Un prieten care sa ne sprijine 
cauza;

● Un share care ar putea 
deschide usi;

● Un gand sa stim ca esti cu 
noi, daca nu poti ajunge;

● Un sfat pentru ”el” care crede 
ca poate sa faca orice, 
oriunde.



DACA VREI SA TE IMPLICI MAI MULT

Redirectioneaza

3,5% din impozitul pe venit 
pentru a sustine un obiectiv 

comun 

Implica-te direct

Si fii partenerul nostru la 
fiecare eveniment

Sponsorizeaza

cu cat crezi tu ca merita 
sa fii erou

Promoveaza

pe retelele tale de 
socializare proiectele 

noastre  

3.5%



Crezi ca merita…

Iti multumim pentru timp! 
Pentru toti, timpul este scump si, din pacate, prea putin!

Hai sa fim EROI!
...sa nu pierdem timpul!



Parteneri 
in lupta 
pentru bine!


