
 

  De ce spor t, pentru ce s?n?tate  ?
           Spor tul nu se adreseaz? numai per former i lor, acesta 
tr ebuie încurajat ?i  promovat ca spor t de mas?, ca o form?  
alternativ?  nonformal? cu implica?i i  majore ? educa?ie, 
cultur?, fami l ie, comunitate.  Starea de s?n?tate a  copi i lor  ?i  

tiner i lor  ne pr ive?te pe to?i  - p?r in?i , 
bunici , societatea civi l?.

      Proiectul "Spor t ?i  s?n?tate în aer  
l iber  -izvor  de energie !" este 
implementat de c?tr e Asocia?ia Clubul 
de Tur ism Proi lavia Br?i la în per ioada   
3 iul ie -30 octombr ie 2015, în jude?ul 
Br?i la -municipiul Br?i la, ora?ul 
Însur??ei, comunele Tichi le?ti , Cioci le, 
B?r?ganu, Traian - ?i  are ca scop 
con?tientizarea în r ândul copi i lor  ?i  
tiner i lor  de impor tan?a aleger i i  ?i  
men?iner i i  unui  sti l  de via?? s?n?tos, 
pr in încurajarea practic?r i i   exer ci?i i lor  
f izice, de mi?care  ?i  spor tive   în aer  
l iber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     Benficiar i  dir ec?i  sunt copi i    ?i  tiner i  
cu  vâr sta într e  8 - 30 ani .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Newsletter  1 
Material în cadrul proiectului - Sport ?i s?n?tate în aer liber-izvor de energie ! - beneficiar 
Asocia?ia Clubul de Turism PROILAVIA Br?ila, f inan?at de Consiliul Jude?ean Br?ila.



         Conform sondajului de opinie realizat de 
Grupul de Studii Socio-Comportamentale 
Avangarde la cererea Autorit??ii Na?ionale 
pentru Sport ?i Tineret - Barometrul de opinie 
public? tineret 2014, 

-  41% dintre tinerii chestionati declar? c? au 
ca obicei lunar consumul de produse fast-food, 

-  35% declar? c? fumeaz? tutun ( fa?? de 31% 
în raportul na?ional din anul 2012).     - 
Utilizarea calculatorului a crescut ca procent  
în anul 2014 cu 5% fa?? de raportul din anul 
2012.                                                                            
- Procentul celor care consum? produse 
alimentare naturale a sc?zut de la 83% (anul 
2012) la 81%.  

      

      

         În anul 2014, a crescut procentul tinerilor 
care nu fac deloc sport/exercitii fizice/alte 
activit??i fizice (de la 29% in 2012 la 35% in 
anul 2014). Multi tinerii nu particip? deloc la 
activit??i ale unor cluburi sportive, procentul 
celor care nu fac acest lucru crescând de la 
63% in anul 2012 la 68% în anul 2014, fiind un 
fenomen ingrijor?tor pentru s?n?tatea 
tinerilor, iar 76 % dintre ace?tia nu particip? 
deloc la activit??i de tineret. 

          Conform sondajului de opinie realizat de 
Institutul Român pentru Evaluare ?i Strategie - 
IRES  la cererea Autorit??ii Na?ionale pentru 

Sport si Tineret (Barometrul de opinie publica 
tineret 2012), aproape dou? treimi dintre 
tineri, respectiv 64%, fac sport doar de câteva 
ori pe lun?. Aproape un tân?r din trei declar? 
c? nu face sport deloc. Jum?tate dintre tinerii 
chestiona?i, 50%, se declar? mul?umi?i de felul 
în care î?i petrec timpul liber, urma?i de cei 
21% care nu sunt nici mul?umi?i, nici 
nemul?umi?i de acest lucru. 

        Conform Raportului Na?ional de S?n?tate 
a Copiilor ?i Tinerilor ROMÂNIA 2013 
elaborat de  Institutul Na?ional de S?n?tate 
Public? - Centrul Na?ional de Evaluare ?i 
Promovare a St?rii de S?n?tate , la nivel 
na?ional, activitatea fizic? la ?coal? s-a redus 
atât cantitativ cât ?i calitativ. Sedentarismul ia 
locul stilului de via?? activ.   Importan?a 
acordat? unei nutri?ii bune în timpul copil?riei 
este în conformitate cu Strategia european? a 
OMS pentru s?n?tatea ?i dezvoltarea copiilor 
?i adolescen?ilor, nutri?ia fiind unul dintre cele 

?apte domenii 
prioritare de 
ac?iune.        

  For umul 
Eur opean 
pentr u 
Tiner et  a  
identificat 
"nutr i?ia ?i 
stilul de via?? 
s?n?tos" ca 
fiind 
domeniile 

cheie pentr u s?n?tatea tiner ilor  ?i 
star ea de bine a acestor a. 



    

     Parcul Monument, Gr?dina Mare, Faleza 
Dun?rii, p?rcule?e, spa?ii nonformale din 
cart.Viziru, Hipodrom, Br?ili?a sunt doar 
câteva din locurile unde copiii ?i tinerii au 
derulat activit??i, iar energia lor ne-a 
suprins ?i cuprins pe noi to?i - membrii 
echipei de proiect ?i voluntari ai Clubului de 
Turism Proilavia. 

     

     Venim în întampinarea copiilor ?i tinerilor  
printr-o metod?  nonformal?, nou? ?i 
inovatoare de în?elegere a rolului ?i scopului 
practic?rii de exerc?tii fizice ?i a unui sport cat 
mai frecvent, chiar si in spa?ii nonformale (pe 
alei, in parcuri, pe faleza Dun?rii, pe trotuare, 
în jurul blocurilor,etc).   

        ? Am cunoscut acum o lun? de zile, câteva 
persoane care m-au introdus ?i m-au luat sub 
aripa lor, ca s? înv?? ce înseamn? cu adev?rat 
voluntariatul.  Am cunoscut oameni frumo?i, 
veseli ?i dornici de cunoastere.     Am întâlnit 
persoane prietenoase  care m-au înva?at, de?i 
sunt înscrisa de pu?in timp, cum s? lucrez în 
echip?, cum s? fiu mai r?bd?toare ?i mai ales 
cum s? aduc zâmbetul pe chipurile copiilor. 
Asocia?ia Clubul de turism Proilavia, mi-a ar?tat 
c? sportul înseamna sanatate ! Sportul,  
indiferent sub ce form? este practicat, te ajut? 
foarte mult s? te dezvolti atât fizic cât ?i psihic. 
Sportul este un izvor de energie, care te ajut? s? 
ai o minte s?natoas?, un corp s?n?tos ?i s? ai 
voie bun? ! Aceast? asocia?ie încurajeaz?  
persoanele s? fac? sport într-un mod mai 
distractiv , indiferent de vârsta acestora. Eu 
personal, m? simt plin? de energie ?i sunt mult 
mai fericit? atunci când sunt la activit??ile 
asocia?iei. Ca ?i voluntar fac tot posibilul s? ajut 
copiii s? fie ferici?i ?i s? se simt? bine al?turi de 
mine. Sunt mândr? c? pot fi de folos . O mân? de 
ajutor în plus nu stric? niciodat?, nu ?  Sportul 
înseamn? distrac?ie, voie bun?, energie, dar în 
special s?n?tate c?-i mai bun? decât 
toate.?       

   Il iescu Iulia Diana ? 18 ani                        
(membru voluntar ?i participant? a proiectului)



    Noi mergeam la alergat prin 
parc în fiecare diminea?? în 
Parcul Monument ?i am dat de 
acest proiect,aceast? activitate 
pentru copii. Mi-a pl?cut, eram 
cu o prieten?,ne-am jucat un 
joc de volei, mi-a pl?cut ?i am 
continuat s? mergem în fiecare 
zi. Am învatat diferite jocuri, 
rugby,volei, m-am perfec?ionat 
?i mi-am reamintit jocul de 
badminton, am f?cut pase, 
mi-am f?cut prieteni noi ?i sper 
s? mergem aici toata vara...?i 
vara viitoare...si mereu                    

( Elena Tudor ? 12 ani) 

     Vin la acest proiect pentru 
c? îmi place sportul ?i mi s-a 
p?rut interesant? activitatea. 
Am v?zut prin parc. Am 
învatat ?i jocuri noi- rugby, 
m-am perfect?onat in 
badminton, volei ?i multe, 
multe altele.  Mi-am f?cut ?i 
prieteni noi ?i o s? mai 
particip pân? la sfâr?itul 
proiectului .                                    
( Popa Theodora Gabriela ? 
14 ani ) 

Am venit pentru c? îmi place 
sportul în aer liber ?i ador 
activit??ile acestea. Am 
învatat foarte multe lucruri ?i 

jocuri noi, am înv??at 
cum s? rotesc un cerc, 
am înv??at rugby, volei, 
badminton.  Este foarte 
bine pentru a face 
mi?care ?i multi copii se 
înscriu din cauza 
aceasta.   ( Cristina 
Apostol ? 14 ani) 

     

     Vin la acest proiect pentru 
sport, pentru activitate. Am 
aflat despre acest proiect de 
la o prieten? care participa în 
cadrul acestor activit??i.   Am 
învatat jocuri   
noi,majoritatea jocurilor care 
s-au derulat.      (Raluca 
Iuliana Ursache ? 14 ani)

    Am auzit de acest proiect 
de la prietenele mele care 
mi-au povestit c? pot face 
sport, m? mi?c, ceea ce îmi 
place, m? joc. Am înv??at 
jocuri noi - super rugby ?i mai 
multe jocuri. Mi-a pl?cut 
pân? acum c? fac sport mult  
( Petru?a C?pri?? ? 12 ani) 

Mi?carea este cel mai 
pre?ios cadou pe care      
ni-l putem face ?i cel      
mai putin costisitor. 

  iata  si   cat eva impr esii .. 



Eu vin la acest proiect în primul rând pentru 
sport ?i s?n?tate, activit??i frumoase, s? nu 
mai stea copiii în fa?? calculatorului toat? 
ziua. Îmi plac jocurile, creative, foarte 
frumoase,inventive. Am înv??at s? joc jocuri 
noi ?tafete, badminton, mai vin câ?iva tineri    
( voluntari ai Asocia?iei Proilavia) ?i fac jocuri 
frumoase. Am înv??at s? lucrez în echip?. În 
timpul liber acas?, stau pe calculator, mai ies 
pe afar? cu b?ie?ii ne mai juc?m. În jurul 
blocului meu nu prea sunt locuri de 
joac?,parcuri unde s? ne juc?m                             
( Andrei Trofin - 14 ani  ) 

Eu vin la acest proiect deoarece înv?? foarte 
multe lucruri interesante ?i înv?? s? ne juc?m 
în echip?. Pân? acum la acest proiect mi-a 
pl?cut jocul mima. Am înv??at s? joc jocuri 
noi, precum- trenule?ul, ?tafete,rugby                 
( Cristina Enache - 12 ani ) 

Eu vin la activit??i c? s? m? joc ?i ca s? nu 
stau mereu pe la bloc, c? mai mult îmi place   
în parcul Monument. În parc îmi place s? joc 
badminton,volei, fâ?âita. Am înv??at s? joc 
jocuri noi ? trenul groazei, rugby.                         
( Bianca Hideg - 11 ani ) 

   Sunt la acest proiect pentru c? am vrut s? fiu 
cu colegii ?i ceilal?i copii, pentru c? este var? 
?i este frumos s? ne juc?m . Am aflat despre 
acest proiect care se deruleaz? ?i aici în    
parcul din Br?ili?a, de la doamna dirigint?.  
Am înv??at ast?zi ?i un joc nou, cel cu mingea 
?i cu sticla de ap? (Negoi?? AnaMaria Elena)           

   Eu vin la acest proiect ca s? m? joc cu 
prietenii ?i s? m? distrez. Îmi place s? m? joc 
rugby, badminton, trenule?ul, alte jocuri  
-pepsi cola. ( Alexandra Damian 10 ani )

FOARTE   MULTI   COPII 
SI   TINERI   DORNICI 
DE   MISCARE -  
JOCURI   NOI ,   
ENERGIE   ZI   DE   ZI    !

Am auzit despre acest proiect de la doamna dirigint?, a venit la ora 
de dirigen?ie ?i a propus activit??i din acest proiect. Îmi place faptul 
c? facem sport, mie îmi place foarte mult sportul. Am înv??at jocuri 
noi pe care a? vrea s? le mai joc. Îmi place s? m? joc în acest parc 
(n.a ? parcul din Br?ilita de la pod) ?i a? vrea s? fie renovat. Voi mai 
participa ?i la acte activit??i alte proiectului cu siguran??.         
(Popescu Paul - 11 ani )



Interviu cu d-ra C?t?lina Gagu - 
voluntar? la Asocia?ia Clubul de Turism 
Proilavia, tân?r? ambi?ioas?, energic? 
?i cu multe idei practice ! 

     

 - Ce î?i place la proiectul Sport ?i s?n?tate în 
aer liber-izvor de energie ? 

      - La acest proiect îmi place absolut tot, 
faptul c? este interactiv, c? sunt copii noi în 
fiecare zi.  Apreciez foarte mult c? ei sunt 
ferici?i,  pleac? de aici ferici?i ?i c? î?i încep 

diminea?a altfel .....  nu la 
calculator !

                                                                       
-Cum te sim?i când le 

propui copiilor jocuri noi ? 

     - Sunt foarte entuziasmat?, mai 
ales c? ei le accept? cu foarte mare drag ?i 
sunt foarte receptivi,chiar sunt foarte 
sociabili, accept? nout??ile, sunt                                                      
entuziasma?i ?i   ei la rândul lor                                                                             
?i transmit  jocurile mai departe.                                                                                                    

   

            

 

 - Ce sfaturi le-ai da tinerilor ca tine privind 
activit??i precum sportul, mi?carea în aer liber 
?i activit??ile nonformale ? 

       -  Sunt activit??i benefice, pentru oricine. 
Nu numai pentru tineri.  Organizarea, 
mi?carea, entuziasmul ?i dorin?a de a face 
ceva util, în mod special, fac bine oricui. 
Categoric. Voluntariatul e benefic, nu doar 
social, ci ?i pentru propria persoan?. E altul 
sentimentul când îmi încep diminea?a cu 
copila?ii, cu to?i cei ce sunt prin?i în proiectul 
acesta. E alt vibe (stare de spirit).  Sfatul 
pentru ceilal?i ar fi urm?torul : s? devin? 
captiva?i de aceste activit??i, de acest tip de 
program ?i s? fac? asta cu mare pl?cere. Pe 
lâng? binele social, experien?? , încrederea în 
sine ?i responsabilitatea sunt al?i factori 
importan?i ce se îmbun?t??esc. Dezvoltarea 
personal? ?i tot ceea ce ?ine de activit??ile   
non formale ne ghideaz? spre un diferit stil    
de via?? ?i o nou? perspectiv?.

IZVOR DE 
ENERGIE !



          Centrul Antidrog Br?ila a r?spuns invita?iei Asocia?iei Clubul de Turism Proilavia, de a fi 
partener în proiectul Sport ?i s?n?tate în aer liber-izvor de energie !, care se deruleaz? în     
perioada 3 iulie 2015 -30 octombrie 2015 ?i care î?i propune  ca scop principal - con?tientizarea 
copiilor ?i tinerilor (segmentul de vârst? 8-30 ani) de importan?a alegerii ?i men?inerii unui stil de 
via?? s?n?tos, prin încurajarea practic?rii exerci?iilor fizice ?i sportive în aer liber.   În acest 

context, speciali?tii centrului au mers în loca?iile stabilite pentru 
activit??ile în                                                                                               aer 
liber ?i au                                                                                                                                     
transmis grupurilor de
 copii/participan?i                                                                                             
informa?iile cu                                                                                                                                          
tematica antidrog,                                                                                                                                                            
prin metode ?i tehnici                                                                                                                                                                      
nonformale.                                                                                                                                                      
Beneficiarii au                                                                                                                                                                        
participat cu entuziasm                                                                                                                                                                                    
?i interes la dezbaterile                                                                                                                                                       
ini?iate pe tematica abordat?, stimula?i ?i de cadrul natural
de desf??urare al activit??ilor, de modul de transmitere al informa?iilor, 
care a contribuit  la sporirea creativit??ii ?i manifest?rii spiritului 
dezinvolt al copiilor.  Aceste metode au avantajul de a dezvolta toate 
tipurile de  competen?e (cuno?tin?e ?i mai ales abilit??i ?i atitudini), sunt 
creative ?i interactive, au caracter inovativ, participativ ?i experimental 
totodat?. ( d-na Codr escu Nicoleta-specialist    pr evenir e în cadr ul 
Centr ului de Pr evenir e, Evaluar e ?i Consilier e Antidr og Br ?ila)



  Proiectul continu? în mod firesc ?i necesar 
activit??ile derulate pe parcursul anului 2014 
în cadrul proiectului ?Sport ?i s?n?tate în aer 
liber !,? un proiect inovator, în cadrul c?ruia 
am observat direct nevoia crescând? la nivel 
jude?ean în rândul copiilor ?i tinerilor de a 
avea posibilitatea de a practic? un sport, de a 
participa la activit??i în aer liber. 

    

     De altfel, în anul 2014, la Gala Na?ional? a 
Societ??ii Civile Tinere care a avut loc la 
Covasna, proiectul din anul 2014 a primit 
distinc?ia la categoria na?ional? SPORT, ca 
unul dintre cele mai bune proiecte de tineret 
na?ionale pe anul 2014.

        Organizat sub genericul ?Inspir?m o nou? genera?ie?, evenimentul a fost organizat de Ministerul 
Tineretului ?i Sportului, prin Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Covasna, Ministerul Educa?iei 
Na?ionale, Institu?ia Prefectului jude?ului Covasna ?i Consiliul Local al ora?ului Covasna. Concursul 
s-a desf??urat pe mai multe categorii: educa?ie, cultur? ?i art?, umanitar, ecologie, sport, dezvoltare 
economic? ?i social?. Au fost înscrise în concurs peste 120 de proiecte. Acestea au fost analizate de 
un juriu format din personalit??i marcante din societatea civil? româneasc?. Prima edi?ie a Galei 
Na?ionale a Societ??ii Civile Tinere din România  s-a bucurat de prezen?a unor invita?i de prestigiu. 
Printre ace?tia mini?tri, senatori, deputa?i de Covasna, primari, prefect, cele mai bune organiza?ii de 
tineret na?ionale, secretari de stat din Ministerul Tineretului ?i Sportului, DJST Covasna, reprez  
Min.Educa?iei.

        Orasul Covasna a g?zduit pe 21-22 noiembrie 2014 prima edi?ie a Galei Na?ionale a Societ??ii 
Civile Tinere din România, la care a participat ?i Asociatia Clubul de turism ?Proilavia? Br?ila. La 
sectiunea national? ?Sport? trofeul a fost câ?tigat ?i de Asociatia Clubul de turism ?PROILAVIA? 
Braila cu proiectul ?Sport ?i s?n?tate în aer liber !?, proiect  finantat de Consiliul Jude?ean Br?ila în 



Copi i i  ?i  tiner i i  au fost dornici  s? înve?e noi  jocur i , s? se joace 
badminton, volei , fotbal si  alte spor tur i  de echip?.  Multe dintr e 
jocur i le nonformale pe care le-au jucat sunt concepute de echipa 
de proiect a Clubului  de Tur ism Proi lavia Br?i la, jocur i  care pun în 
valoare spir i tul de echip?, fair -play ?i  de asemena au un rol 
motivator, aduc?tor  de energie, stare de bine, dar  ?i  spir i t de 
competi?ie. Am obser vat la o par te dintr e par ticipan?i i  la proiect 
faptul c? î?i  doresc s? par ticipe mai des la activi t??i , deoarece nu au 
locur i  de joac? amenajate sau m?car  un spa?iu de joac? în jurul 
blocului  sau în apropierea acestuia. Mul?i  dintr e copi i i  par ticipan?i 
?i-au expr imat dor in?a s? f im zi lnic în par c, de exemplu în Parcul 
Monument vin copi i  înso?i?i  de bunici  diminea?a care ne a?teapt?, 
dar  o par te dintr e ei  nu au cu ce s? se joace. Faptul c? le punem la 
dispozi?ie foar te multe obiecte, mater iale, ar ticole spor tive ?i  de 
mi?care a f?cut ca num?rul copi i lor  s? f ie mare, venind în 
permanen?? al?i  copi i  noi . Copi i i  ?i  tiner i i  au povesti t pr ieteni lor, 
vecini lor  de bloc cât de fr umos se joac?, au distr ibui t fotograf i i  pe 
canale de social izare ( facebook, emai l,etc). P?r in?i  ?i  bunici  au apreciat în mod pozi tiv aceast? idee de 
proiect  bucur îndu-se c? totul este gratui t ?i  c? existe per soane cal i f icate ?i  cu exper ien?? în                          
lucrul cu tiner i i  ?i  tiner i  care le propun concursur i , jocur i  ?i  spor tur i  diver se.

Multe jocuri outdoor nonformale, olimpiada vesel?, sport alternativ, orientare 
turistic? cu busola, alergare,gimnastica,mi?care, badminton, fotbal, volei, 

super rugby ( rugby tag), ?tafete, pasiune, energie, veselie, spirit de prietenie, 
s?n?tate, invita?i, p?rin?i, bunici,spectatori......toate într-un singur proiect 

SPORT ?I S?N?TATE ÎN AER LIBER  - Izvor de energie !



     Newsletter  1 este un mater ial onl ine r eal izat în cadrul proiectului

www.sport-si-sanatate-in-aer-liber.blogspot.com

www.facebook.com/  sport-si-sanatate-in-aer-liber


