
FITS 2013 asteapta 1.200 de voluntari
Peste 1.200 de voluntari sunt asteptati pentru cea de-a XX-a editie a Festivalului International de Teatru
din vara. Astfel, cei care doresc sa faca parte din aceasta mare familie se pot inscrie pana pe 15 decembrie
online, completand formularul de pe www.proiect1200.ro. Dupa aceasta etapa, voluntarii selectati sunt
chemati la un interviu, urmand apoi o perioada de pregatire intensiva de patru luni, specializata pe
domeniul ales. 
  
  "E normal sa fii voluntar!"
  
  De mai bine de 18 ani exista programul de voluntariat FITS, dar ca structura si departament de sine
statator al festivalului a fost institutionalizat abia in 2007, atunci cand orasul de pe Cibin a fost declarat
"Capitala Culturala Europeana". Atunci, peste 1200 de voluntari, de toate varstele si din toate categoriile
socio-profesionale, cu precadere membri ai comunitatii sibiene, au lucrat impreuna in peste 1000 de
evenimente culturale, impartasind pasiunile si credintele comune ale Sibiului. Astfel, voluntarii au dat
startul sloganului care a dus la o atitudine a comunitatii sibiene, conform careia "E normal sa fii
voluntar!". Acesti voluntari, care au facut parte de-a lungul timpului din echipa FITS sunt, in mare parte,
foarte incantati de experienta traita, intrucat si-au dezvoltat abilitatile de comunicare si, totodata, si-au
largit orizontul de prieteni. "Pentru mine, FITS a insemnat o experienta noua. Am fost reporter anul
trecut in cadrul evenimentului, mergeam de dimineata pana noaptea pe teren si ajungeam franta acasa.
insa, pe cat de obositor, pe atat de placut. Cu aceasta ocazie, am cunoscut mari actori, oameni pe care
niciodata nu i-as fi intalnit, poate", ne marturiseste incantata Alexandra Danila, o studenta care sustine ca
deja s-a ^nscris ca voluntar si pentru 2013.
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