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27.05.2015 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Aleargă 100 de kilometri pentru a sprijini 
400 de copii orfani 

Participă și fotbalistul George Ogăraru 
 
 

 Sâmbătă, 30 mai 2015, începând cu ora 6.30, 55 de sportivi temerari vor 

alerga 100 de kilometri, pentru a ajuta 400 de copii orfani. Startul se va da din 

Otopeni, iar cursa se va încheia la Tabăra de copii din Valea Plopului. La 

Ultramaratonul caritabil “100 for Children” vor mai participa jurnalistul 

Alexandru Dima și fotbalistul George Ogăraru, împreună cu soția și copiii săi.

 Evenimentul sportiv are drept scop strângerea de fonduri pentru finalizarea 

unui centru social în Vălenii de Munte, în cadrul căruia copiii abandonați sau orfani, 

din  tabăra de la Valea Plopului, vor locui în momentul în care vor ajunge la liceu. 

 Șaptesprezece dintre participanții la evenimentul non-competitiv au ales să 

parcurgă singuri distanța de 100 kilometri, iar restul au optat pentru echipe de cinci (5 

x 20 de kilometri) sau de doi (2 x 50 de kilometri). Pe ultimii 2 kilometri ai 

Ultramaratonului, alergătorilor li se vor alătura și copii din Tabăra din Valea Plopului. 

Începând cu ora 21.00, când organizatorii estimează că toți participanții vor parcurge 

cei 100 de kilometri, va avea loc tradiționalul foc de tabără, unde micuții vor povesti 

cu eroii lor. 
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Cei 55 de sportivi au rolul de fundraisers, fiecare dintre ei având pagină 

proprie pe platforma de Galantom.ro, pe care o promovează în rețelele de socializare 

pentru a strânge fonduri prin donații online. Până la ora actuală, s-au strâns din 

donații 80.000 de lei – peste 30.000 de lei doar la ediția din acest an - iar pentru 

finalizarea centrului social mai este nevoie de 250.000 lei. 

 “Ultramaratonul caritabil 100 for Children. este o cursă foarte grea, ai nevoie 

de o putere fizică și mentală ieșită din comun pentru a o finaliza, însă participanții 

noștri fac asta pentru a-i ajuta pe cei 400 de copii orfani si asta le ofera o motivatie 

extraordinara. Ultimii 2 kilometri din traseu sunt cei mai emoționanți, întrucât sportivii 

vor încheia cursa cot la cot cu micuții pe care vor să-i ajute. Ne dorim ca în ediția 

aceasta să reușim să strângem cat mai multi bani si poate pana la sfarsitul anului sa 

finalizam centrul”, declară Daniel Mereuță, organizatorul Ultramaratonul caritabil “100 

for Children”. 

 Donațiile se pot face pe website-ul http://provita.galantom.ro/event-

projects/view?id=236, în numele celor 55 de alergători. Evenimentul este susținut de 

Galantom, High5, Cubrain, Preda Publishing și Fundatia Autonom. 

Referințe: 

 Site-ul evenimentului: http://100forchildren.ro/ 

 Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/pages/100-for-Children-Ultra-

Marathon/312457468901652?ref=hl 

 Pagina de fundraising pe Galantom: http://provita.galantom.ro/event-projects/view?id=236 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=wza_NnBpU3I 

http://provita.galantom.ro/event-projects/view?id=236
http://provita.galantom.ro/event-projects/view?id=236
http://100forchildren.ro/
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Despre Asociaţia ProVita 

Asociaţia ProVita este o organizaţie nonprofit, înfiinţată în 1991, care are ca misiune 

ocrotirea copiilor aflați în dificultate, fără discriminare, până la integrarea lor în familia 

naturală. 

Activitatea Asociaţiei ProVita se desfăşoară în Județul Prahova, în câteva 

aşezăminte situate în satele Valea Plopului, Valea Screzii și orașul Vălenii de Munte, 

unde asociația îngrijește copii plasaţi în grija acesteia, în condiţii de confidenţialitate 

deplină, pe o perioadă mai mică sau mai mare de timp. Beneficiarii proiectului sunt 

copii din familii cu mari probleme sociale, copii cu deficienţe în curs de recuperare, 

copii abandonaţi în spitale, copii ai străzii, recuperaţi şi în curs de reintegrare, tineri 

care părăsesc orfelinatele după împlinirea vârstei de 18 ani, mamele și copiii 

acestora, victime ale violenței în familie, familii fără adăpost care se confruntă cu 

diverse probleme sociale, bătrâni fără familie și diverse familii beneficiare ale 

serviciului pentru prevenirea abandonului copiilor. 

În prezent Asociația ProVita găzduiește peste 400 de persoane aflate în dificultate. 

  

Persoană de contact 

Daniel Mereuță 

0724.595.427 

daniel.mereuta@gmail.com 

Transmite, 

Dr. Tănase Tasenţe 

Director General  
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