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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 je inicijativa FRH 
(Future for Religious Heritage - Budućnost 
za religijsku kulturnu baštinu), nereligiozne 
i neprofitne Europske organizacije, koja radi 
na zaštiti Europske religijske baštine kako bi 
i buduće generacije mogle u njoj uživati.

FRH ujedinjuje ljude i organizacije koje 
žele spasiti i zaštititi Europsku religijsku 
baštinu. FRH djeluje kao Europska mreža 
koja povezuje različite članove, dobrotvore 
i neprofitne organizacije, fakultete, religijske 
organizacije te lokalne i nacionalne vlade. 
FRH pruža široku platformu za suradnju i 
razmjenu ideja i znanja.

#JUMPFORHERITAGE produžetak je projekta 
„FRH Torch“, koji prikuplja osobne priče u 
okviru programa European Year of Cultural 
Heritage 2018 (Europska godina kulturne 
baštine) 2018. godine - Europska godina 
kulturne baštine 2018.). FRH je jedna od 28 
EU Kulturnih mreža su osnovanih od strane 
programa „Creative Europe“ Europske Unije.

Tko je FRH?

Let’s jump in 2021!


