
 

Ateliere Fără Frontiere (AFF) este o asociație română, creată în mai 2008, având 

ca scop inserția socială, profesională și civică a persoanelor aflate în mare dificultate. Cele 3 

misiuni ale asociației sunt: lupta împotriva excluziunii, protejarea mediului și solidaritatea 

pentru proiecte de educație și dezvoltare locală. 

Remesh este un proiect al asociației Ateliere Fără Frontiere și constă în reciclarea bannerelor 

publicitare și tranformarea acestora în genți și accesorii non-conformiste. Manufactura acestor 

produse se face într-un atelier social de către persoane aflate în dificultate. 

Căutăm 9 voluntari curajoși care să ne fie alături în misiunea noastră! Vrem să aducem 

conceptul de upcycling mai aproape de oameni și să creștem gradul de conștientizare asupra 

produselor economiei sociale. 

Tu ne poți ajuta! 

Avantaje: 

 adeverință de voluntariat și recomandare; 

 participarea la evenimente de promovare, târguri și festivaluri; 

 experiență în cadrul unui ONG; 

 oportunitatea de a te implica în diferite proiecte; 

 posibilitatea de a ajuta la integrarea pe piața muncii a unor persoane aflate în dificultate. 

 

 



Voluntar gestionare conținut rețele de socializare 

Căutăm un voluntar pentru gestionarea conținutului pe rețelele sociale (facebook, google plus 

etc). Persoana pe care o căutăm este pasionată de proiecte sociale și dornică să se implice în 

comunitate. Este creativă, energică, proactivă și optimistă. Dacă are simțul umorului, 

stăpânește abilități de comunicare scrisă și verbală și are experiență în utilizarea pachetului 

Microsoft Office(Word, Excel, Powerpoint), atunci este persoana pe care o căutăm.  

 

 

Voluntari – ambasadori remesh 

Căutam 8 voluntari ambasadori care sa reprezinte remesh și povestea din spatele produselor la 

evenimente de promovare și vânzare, târguri și promoții în magazine. 

În funcție de eveniment, ei vor fi responsabili de vânzarea produselor și promovarea proiectului 

remesh. Voluntarii pe care îi căutăm au capacitate de organizare, atenție la detalii, sunt 

entuziaști, au atitudine pozitivă, sunt serioși, responsabili, dinamici, curioși și sociabili. 

 

Trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa 

internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi te vom contacta. 

Persoană de contact: Sigrid Bejan 
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