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Alăturați-vă!



În această perioadă dificilă a pandemiei, 

cu toții suntem grav afectați. Stilul 

nostru de viață și programul zilnic 

s-au schimbat enorm. Monumentele 

din jurul nostru sunt închise, în multe 

țări. Multe activități sportive au fost, de 

asemenea, limitate. Cu toate acestea, 

sporturile în aer liber și buna dispoziție 

s-au dovedit a îmbunătăți sănătatea 

prin reducerea stresului și a oboselii 

mentale. Lumea noastră digitală oferă 

oportunități pentru soluții inovatoare la 

aceste probleme. 

Acesta este motivul pentru care noi, 
la FRH, lansăm campania noastră 
#JUMPFORHERITAGE care va uni sportul și 
patrimoniul ! 

Să conectăm sportul și patrimoniul, sănătatea, 
distracția și conștientizarea pentru a aduce 
momente relaxante, prezentând totodata 
bogatul patrimoniu religios al Europei. 

Cladirile religioase sunt prezente la tot pasul, 
ceea ce nu este cazul tuturor monumenteor 
istorice. Ele sunt adesea cele mai vechi și mai 
proeminente clădiri din mediul urban sau rural, 
marcând locuri în care s-a scris istoria. Toate au 
povestea lor despre locuri care ne înconjoara. 

Adauga povestea ta, creând un moment unic 
de bucurie : imortalizeaza intr’o fotografie o 
săritură în fața unui sit de patrimoniu religios. 
#JUMPFORHERITAGE este deschis tuturor!

#JUMPFORHERITAGE este o mișcare de 
optimism și frumusețe în cadrul unui lanț 
excepțional de patrimoniu religios din 
întreaga Europă.

Ce este #JUMPFORHERITAGE



Cum să vă înscrieți? 
Împărtășește cu toată Europa
#JUMPFORHERITAGE este deschis tuturor. Fiecare imagine și moment de bucurie sunt la fel 
de importante. Împreună, ele contribuie la sentimentul vital de apartenenta la o comunitatea 
europeana, construita în jurul unui patrimoniu religios extrem de variat.

Participați fie individual, fie în grup, postând pe rețelele sociale fotografii cu voi sărind în fața 
oricărui sit de patrimoniu religios oriunde în Europa. Te rugăm să respecți legea și măurile în 
vigoare. Asigurați-vă că indicați locul și țara, precum și motivul pentru care ați ales acel sit și 
încărcați-l oricând începând cu data de 15 decembrie.

Alăturați-vă FRH și #JUMPFORHERITAGE

· POSTEAZĂ-ȚI FOTOGRAFIA PE REȚELELE 
SOCIALE 

Folosește #JUMPFORHERITAGE și 
etichetează-ne. 

 @FRH_Europe

 @FutureForReligiousHeritage

 @frh_europe

· ALĂTURAȚI-VĂ CONCURSULUI DE 
FOTOGRAFII 

Trimiteți-ne fotografia până la 15 martie. 
Câștigătorii vor fi invitați să participe la 
ceremonia de decernare a premiilor FRH la 
Conferința noastră bienală de la Barcelona 
din mai 2021. Mai multe informații aici. 

Există două modalități de a vă alătura acestei campanii:

https://www.frh-europe.org/projects/jump-for-heritage/
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#JUMPFORHERITAGE este o inițiativă a FRH 
(Future for Religious Heritage), o organizație 
europeană non-religioasă, non-profit, care 
militează in favoarea protejarii și transmiterii 
patrimoniului religios al Europei generațiilor 
viitoare  in scopul de a le permite sa se 
bucure de el.

FRH reunește oameni și organizații 
care doresc să salveze și să protejeze 
patrimoniul religios al Europei. Este o rețea 
europeană compusa din diverși membri 
activi în domeniul patrimoniului : ONG-uri, 
universități, organizații religioase și guverne 
locale și naționale, carora FRH le oferă o 
platformă de cooperare si schimb de idei si 
cunostinte la nivel european. 

#JUMPFORHERITAGE este o extensie a 
inițiativei Torch a FRH, un proiect care a 
colectat povești personale în cadrul Anului 
european al patrimoniului cultural în 2018. 
FRH este una dintre cele 28 de rețele 
culturale ale Uniunii Europene cofinanțate 
de Programul “Europa Creativă” al Uniunii 
Europene. 

Despre FRH

Let’s jump in 2021!


