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Timotion  Timişoara se mişcă!
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Reprezintă o cale de mijloc pentru alergătorii care își propun să mărească distanţa alergată de
la an la an și care își propun o evoluţie de la începător la distanţe cu două cifre în km.
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în continuare

Pentru Timotion 2017, a treia ediţie, Alergotura și Fundaţia Comunitară Timișoara își propun 
următoarele rezultate:



http://goo.gl/LlVxV8

http://vimeo.com/131957938

http://vimeo.com/128715366
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http://goo.gl/bRgz85



Fundaţia Comunitară Timișoara este o platformă, un mecanism, dar mai ales 
o iniţiativă și o mână de oameni care credem că împreună susţinem, cunoaștem, 
contectăm și creștem comunităţi puternice! Misiunea și totodată ţelul nostru 
este de a contribui substanţial la mobilizarea resurselor financiare locale în 
beneficiul comunităţii, așa că adunăm fonduri pornind de la interesele 
filantropice ale donatorilor, pe care le direcţionăm în comunităţi, sub formă de 
finanţări nerambursabile şi burse. Altfel spus, suntem aici pentru a sprijini 
ininiţiativele locale și a creea legături în interiorul comunităţii în vederea 
dezvoltării acesteia pe termen lung și a creșterii capacităţii sale de a se 
auto-susţine. Mai multe despre noi și proiectele noastre  puteţi afla pe 
www.fctm.ro. 

Partea de management a proiectului 
va fi asigurată prin voluntariat de 
oameni care lucrează în diverse 
funcţii de management, comunicare, 
PR, logistică, IT.
SSuntem încrezători că această echipă 
se va extinde și va avea rezultate și 
mai bune în 2017.

Timotion este un puzzle imens în 
care fiecare dintre noi putem aduce o 
piesă. A pune o piesă la locul ei 
înseamnă să ajuţi și implicit să te 
ajuţi. Când toate piesele sunt puse la 
locul lor, atunci vom avea o 
comunitate.

Asociaţia Alergotura promovează alergarea ca element al unui stil de viaţă 
sănătos: suntem voluntari și dorim să ne implicăm în dezvoltarea spiritului civic 
în comunitatea locală. Nu avem viziuni politice, suntem o organizaţie 
independentă, coordonată de către membri. Activitatea noastră de bază 
presupune organizarea de ture de alergare în fiecare zi a săptămânii, în cât mai 
multe locaţii din oraș, accesibile tuturor. Pentru mai multe amănunte puteţi să 
ne vizitaţi pe www.alergotura.ro.
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