
Proiectul "Sport ?i s?n?tate în aer liber -izvor de energie !" este 
implementat de c?tre Asocia?ia Clubul de Turism Proilavia 
Br?ila în perioada 3 iulie -30 octombrie 2015, în jude?ul Br?ila 
-municipiul Br?ila, ora?ul Însur??ei , comunele Tichile?ti , 
Ciocile, B?r?ganu, Traian - ?i are ca scop con?tientizarea în 

rândul copiilor ?i t inerilor de importan?a alegerii ?i 
men?inerii unui stil de via?? s?n?tos, prin încurajarea 
practic?rii exerci?iilor f izice, de mi?care ?i sportive în 
aer liber. 

        Benficiari direc?i sunt copii ?i t ineri cu vârsta 
între 8 - 30 ani . 
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Mi?carea este cel 
mai pre?ios 
cadou pe care 
ni-l putem face ?i 
cel mai pu?in 
costisitor  ! 

Afi? realizat de Anca B?nic?- Br?ila-18 ani

Material online în cadrul proiectului - Sport ?i s?n?tate în aer liber-izvor de energie ! - beneficiar

Asocia?ia Clubul de Turism PROILAVIA Br?ila, proiect f inan?at de Consiliul Jude?ean Br?ila.



      Lucrurile pot fi simple, îns? noi le 
complic?m.

   De ce? Pentru c? nu suntem obliga?i s? st?m 
ore în ?ir cu telefoanele/ tabletele în mân? sau 
s? apel?m la mâncarea de tip fast-food 
(junk-food) ori s? devenim, u?or, sedentari. Da !   
Adolescen?ii, copiii pot f i sedentari. Doar gândul 
acesta ar trebui s? m? sperie, când tot aud 
prieteni zicând: "M? plictisesc ! M? duc s? m? 
joc Star Wars." Serios  ??!  A?a urmeaz? s? 
devenim to?i, a?a urmeaz? s? ne petrecem 
timpul ? În fa?a unui calculator?  E îngrijor?tor ?i 
de neîn?eles. 

          De unde atât dezinteres, de unde provine 
oare aceast? lipsa total? de imagina?ie, de 
energie?          

              Adul?ii se plâng c? se îngra??, c? au 
colesterolul m?rit, c? ai lor copii sunt prea lipsi?i 
de vlag? sau prea energici. E normal s?-?i fac? 
griji, dar ar trebui s? con?tientiz?m noi to?i c? 
micile gre?eli f?cute zilnic au efecte 
devastatoare asupra noastr? ?i asupra s?n?t??ii 
noastre ?i a întregii familii. Faptul c? nu 
practic?m sport, c? prefer?m s? st?m comozi în 
ma?in?, în detrimentul mersului pe jos, c? ne 
hr?nim cu ce apuc?m ?i când apuc?m, în grab?, 
sunt factori importan?i în via?a de zi cu zi, ce 
conduc, bineîn?eles, înspre probleme. 

   Toat? via?? noastr? este o alegere. Mereu 
suntem nevoi?i s? punem în balan?? ?i s? 
alegem: ori bila alb?, ori pe cea neagr?. 
Gândindu-m? la gre?elile pe care le comit zilnic 
din punct de vedere nutri?ional ?i nu numai, am 
ajuns la concluzia c? sunt necesare ni?te 
schimb?ri.  Din întâmplare, din vara anului 
2014, fac parte, c? voluntar, din proiectul "Sport 
?i s?n?tate în aer liber", ?i asta datorit? doamnei  
Adriana Albusoiu. Atmosfera, dar ?i entuziasmul 
copiilor m-au determinat s? f iu aici ?i acum, în 
vara ?i toamna anului 2015. 

    Înainte de toate, ca un semnal de alarm?, 
recomand tuturor celor de vârsta mea s? 
activeze ca voluntari ! Oriunde, oricând ?i oricât 
se poate de mult ! 

    Eu sunt  mul?umit? ?i împl init? aici, când 
dimine?ile încep diferit , f i ind înconjurat? de 
muuul?i micu?i dr?g?la?i ?i energici. Îmi 
exersez, mai presus de orice, imagina?ia. Cred 
c? "fur" câte pu?in din toate de la ei, iar toat? 
aceast? superb? experien?? nu face decât s? m? 

transforme într-o persoan? mai r?bd?toare ?i 
mai fericit? ! Principiul urmat este: F? ceea 
ce-?i place! F? ceea ce-?i place excelent  de 
bine ?i de des !  

(autoar e  ar ticol  - C?t?lina Gagu, 18 ani, 
voluntar ? Asocia?ia Pr oilavia si par ticipant? în 
cadr ul pr oiectului)



          Privindu-i cum se bucur? atunci când se 
joac?, îmi aduce atâta satisfac?ie c?ci nu mai 
conteaz? c? afar? este canicul?. Sunt frumo?i, 
sunt spontani ?i dornici de mi?care. Reguli 
simple, diversitate ?i încuraj?ri au dus la succesul 
derul?rii acestui proiect. În fiecare zi din ce în ce 
mai mul?i copii noi.  Uneori ajung la locul stabilit 
desf??ur?rii activit??ilor cu mult înainte de ora 
stabilit?. (Nu eu, copii !) 

Vl?du? ?i Vlad ne-au urmat împreun? cu ta?ii lor 
în toate loca?iile unde ne-am desf??urat 
activitatea, timp de dou? s?pt?mâni zi de zi. E 
minunat ! Acesta este feed-back-ul nostru c? 
ne-am atins obiectivele !

Proiectul se pliaz? foarte bine pe aceast? 
perioada a anului, când copii sunt în vacan??. Au 
posibilitatea prin activit??ile desf??urate s?-?i 

petreac? într-un mod organizat, pl?cut ?i s?n?tos 
o parte din timpul lor liber. S-au legat prietenii, 
au în?eles c? nu e important cine câ?tig?, c? nu 
trebuie s? se supere atunci când pierd, c? trebuie 
s? se sus?in? în jocurile de echip? , c? mi?carea, 
efortul fizic, aduce beneficii majore atât în ceea 
ce prive?te starea de s?n?tate cât ?i în 
dezvoltarea capacit??ii motrice. 

Au în?eles c? trebuie s? aibe r?bdare cu cei 
nou veni?i, c? aten?ia este important? în tot 
ceea ce trebuie s? fac?. Au înv??at ce 
înseamn? pulsul ?i tensiunea arterial?. 

Au descoperit multe ?i totu?i ?  multe surprize 
pl?cute vor mai veni pentru voi copii ! 

( autoare articol - Instructor educa?ie fizic? ?i 
sport prof. Adriana Albu?oiu )

Am aflat de acest proiect anul trecut,2014,când m? 
plimbam prin parc ?i am v?zut mul?i copii jucându-se. 
A?a am participat ?i anul acesta ?i ma bucur foarte 
mult ! ( Dragnea Stefania Alexandra)

Îmi place c? sunt sporturi în aer liber ?i cel mai mult 
mi-a pl?cut s? m? joc cu cercurile ?i badminton !          
( Lungu Daniel  )



       Sute de copii ?i t ineri  dornici de a 
face mi?care ?i sport în vacan?a de 
var?, particip? la concursuri 
nonformale, jocuri, ?tafete, olimpiada 
vesel?, activit??i f izice ?i sportive, 
vân?toare de comori, sport alternativ, 
orientare turistic?, badminton, fotbal, 
volei.                                                                                                    
Astfel, num?rul de ore petrecut de 
copii ?i t ineri în natur?, în aer liber, 
practicând un sport sau f?când 
mi?care a crescut ?i asta înseamn? 
pentru to?i un stil de via?? s?n?tos. 

    În ora?ul Însur??ei, cu sprijinul 
Casei de Cultur? din localitate, copiii                                  

au putut s? fac? ?i altceva în vacan??, 
s? se joace ?i s? beneficieze de 
mi?care, sport al?turi de Asocia?ia 
Proilavia. De altfel ?i în anul 2014 au 
participat foarte mu?i copii ?i t ineri ?i 
am creat o atmosfer? incredibil? 
pentru cei de aici, oferindu-le 
momente minunate !

Am ajuns ?i în comuna B?r?ganu, unde zeci de copii ?i t ineri dornici de mi?care ?i sport au 
participat în curtea ?colii Gimnaziale B?r?ganu, institu?ie partener? a proiectului. Zeci de 

activit??i,volei, badminton, fotbal, jocuri nonformale,super rugby...veselie,spirit de echip?...?i mai 
presus de toate S?N?TATE.



Sportul este singurul drog 
s?n?tos. 

    Pe vremuri, bunicii no?trii 
munceau p?mântul, îngrijeau 
animale, jucau la horile din sat, 
pe scurt, aveau un stil de via?? 
activ, de?i incon?tient. De când 
cu str?mutarea noastr? la ora?, 
st?m în cutii de chibrit, ne 
anchiloz?m în fa?a 
computerului, circul?m mai 
mult pe patru ro?i decât cu 
propriile picioare, efectul f iind 
poluarea aerului ?i încurcarea 
traf icului. 

Deci avem un stil de via?? 
sedentar. De câ?iva ani, sportul 
a devenit un trend. Odat? ce 
secretele vedetelor au fost 
dezv?luite, sala de f itness, 
zumba, aerobicul, yoga, înotul, 
joggingul ?i diversele forme 
de a face mi?care au fost mai 
întâi percepute c? mod? de f i 
f it, ?i abia apoi, ca o necesitate 
a corpului uman. Oamenii au 
început s? simt? pe pielea lor 
beneficiile sportului (starea 
aceea de bine determinat? de 
hormonul fericirii, efectul 

ANTIDEPRESIV, ENERGIZANT, 
sc?parea de kg în plus ?i 
men?inerea siluetei, iar de aici 
cre?terea stimei de sine ?i 
celelalte derivate). În Br?ila, de 
aproximativ doi ani de zile a 
început o trezire a con?tiin?ei 
cet??enilor care a fost sesizat? 
chiar ?i de autorit??i care au 
binevoit a reabilita parcul ?i 
a-l îmbog??i cu piste pentru 
bicicli?ti ?i roller-skateri. Vara 
aceasta, mai mult c? în anii 
trecu?i,  s-au înmul?it cei care 
alearg? ?i cei care sunt dornici 
s? duc? un stil de via?? 
s?n?tos, iar cel mai important 
este c? aceast? redescoperire 
a lumii moderne nu are limita 
de vârst?. Alerg?torii îl cunosc, 
desigur, pe b?trânelul care ne 
d? clasa tuturor cu benti?? sa 
pe cap ne inspir? prin modelul 
sau, iar un alt exemplu este 
D?nu? Ion Iconaru care nu s-a 
mul?umit doar s? alerge, ci a 
f?cut o performan?? din 
aceast? participând la diverse 
competi?ii ?i semimaratoane. 
Asocia?ia Proilavia Br?ila s-a 
gândit  cum s? îi  impl ice ?i pe 
cei mici în nou? revolu?ie a 
sportului. Scopul  era f ire?te 
s?-i smulg? din ispitele 
tehnologice ?i s?-i impl ice în 
jocuri interact ive al?turi de 
p?rin?i ?i bunici dac? se poate. 
Programul s-a desf??urat de 
luni pân? vineri între orele 
9-11 la careu în Parcul 
Monument. Zeci de copii s-au 
jucat împreun? uzând de 

echipamentele performante 
(f ileu portabil, mingi, coarde, 
palete de badminton, ruigbi ?i 
utilaje pentru orientare 
turistic?). Discutând cu dl Lâl? 
Gabriel, coordonatorul 
proiectului, ?i implicându-m? 
eu îns?mi în activit??i, am 
descoperit cu oarecare 
stupefac?ie c? mititeii nu 
cunosc jocurile copil?riei, dar 
cu ajutorul voluntarilor 
clubului au înv??at ?i s-au 
distrat pe cinste. "Sport în aer 
liber" a fost un succes sus?inut 
?i de profesori de sport care 
i-au înv??at diverse pe micu?i, 

dar ?i de asocia?ii care i-au 
informat pe participan?i cu 
privire la pericolele provocate 
de consumul de tutun, alcool 
?i nu numai... Pentru o via?? 
s?n?toas?, face?i mi?care în 
aer l iber, merge?i pe jos, iar 
dac? nu ave?i t imp s? va 
înv??a?i copilul  toate acestea, 
t rimite?i-l  la act ivit??ile 
Proilaviei.

( autoare art icol   Georgiana 
Tudor-18 ani- voluntar? Asocia?ia 
Proilavia ?i part icipant? a 
proiectului)



          În comuna Ciocile,  cu sprijinul Asocia?iei Smart Outset, ?colii Gimnaziale 
Ciocile ?i prim?riei com. Ciocile,  ne-am adunat copii ?i t ineri din com.Ciocile, 
reprezentan?i ai comunit??ii locale ?i ai Proilavia, ?i ne-am jucat, am înv??at      
jocuri noi, am derulat jocuri, concursuri, fotbal, volei, badminton,                            
am discutat despre sport, mi?care, s?n?tate.

         To?i copiii ?i t inerii au participat cu mult? veselie,                                              
energie ?i entuziasm la acest proiect !

         În comuna Tichile?ti am g?sit o energie sportiv?                                                               
pozitiv?, t ineri buni sportivi,pasiona?i de jocuri,                                                                                                  
în special badminton, fotbal ?i am derulat activit??i                                                                                                     
nonformale ?i de echip?, f iind sprijini?i de                                                                           
?coala Gimnazial? Tichile?ti. 

    

Sportul nu se adreseaz? numai performerilor, acesta trebuie încurajat ?i promovat c? sport 
de mas?, c? o form? alternativ? nonformal? cu implica?ii majore- educa?ie, cultur?, familie, 

comunitate. 



1. Î?i place acest proiect ?

- Îmi place foarte mult acest 
proiect Sport ?i s?n?tate în aer 
liber - izvor de energie !

2. Cum te-ai sim?it în mijlocul 
organizatorilor ?i a copiilor ?

- M-am sim?it foarte bine, 
mi-am f?cut ?i prieteni noi.

3.Ce ai înv??at la activit??ile la 
care ai participat ?

- Am înv??at s? joc un sport 
foarte frumos pe nume Super 
Rugby, Pepsi-Cola ?i multe alte 
jocuri frumoase.

4. În cartierul unde locuie?ti 
crezi c? sunt suf iciente spa?ii 
de joac? ?  Exist? spa?ii verzi ?

- În cartierul unde locuiesc 
sunt doar dou? parcule, dintre 
care unul apar?ine unei 
gr?dini?e care pe timpul 
vacan?ei e închis.

5. Ce sfat ai da copiilor ?i 
t inerilor legat de practicarea 
mi?c?rii în aer liber ?

- Recomand la to?i copiii ?i 
t inerii s? fac? mi?care în aer 
liber,  altfel o s? ajung? obezi 
?i cu coloana deformat?.

6. E?ti mai s?n?tos dac? faci 
mi?care în aer liber ?

- Da, e?ti.  Deoarece respiri un 
aer curat când faci mi?care, a?a 
dac? faci într-o sal? nu ai aer 
curat ?i obose?ti mai repede.

7. Cum te-ai sim?it când ai 
propus jocuri ?i concursuri 
copiilor ?

- M-am sim?it super. Este 
frumos s? propui jocuri ?i 
concuri copiilor mai ales dac? 
ai ?i creativitate ?i imagina?ie.

 Mini -i nter v iu  cu Andr ei  Tr of i n , 
par t i ci pant  în  cadr u l  pr oiectu l  
?i  unul  din  cei  m ai  act iv i  copi i  !



VACAN?A DE VAR?  PETRECUT?  PRIN SPORT, 

Super  r ugby (r ugby tag) - spor t care a 
fascinat copi i i /tiner i i  prezen?i la proiectul  
Spor t si  s?n?tate în aer  l iber  -izvor  de energie 

MI?CARE ?I S? N?TATE  !

Activit??ile le derul?m atât în parcurile br?ilene, unde copiii ?i t inerii se joac? pe asfalt, nef iind permis 
accesul pe iarb? pentru a se juca, cât ?i în spa?ii nonformale - în cartiere, la sc?ri de bloc, etc. - oferim o 
alternativ? s?n?toas?, mi?care si sport de mas?,  reu?ind s? oferim în vacan?a de var? o bucurie sutelor de 
participan?i din jude?ul Br?ila. Multe locuri de joac? din cartiere sunt  neatractive pentru mul?i dintre copii, 
acestea f iind adeseori pline de persoane care nu au ce c?uta acolo  ! Noi le demonstr?m c? se pot juca ?i pe 
spa?ii mici, dac? au imagina?ie, daca înva?? s? se joace in echip?, sa f ie prieteni....?i de aceea i-am înv??at 
multe jocuri, concursuri,toate nonformale care le pot juca.



-   Face?i regulat sport (o 
dat? sau de dou? ori pe 
s?ptamân?) ?i nu pierde?i 
nici o ocazie de a face 
mi?care (urca?i sc?ri, 
plimba?i?v? pe jos sau cu 
bicicleta. 

-     S? faci mi?care în aer 
liber e un mod natural de 
a te înt?ri fizic ?i de a-?i 
consolida sistemul 
imunitar, de a sc?pa de 
kilogramele în plus ?i de 
stres, dar ?i de a te 
bucura de buna 
dispozi?ie. În fiecare 
anotimp po?i practica cel 
pu?in un sport sau o 
activitate fizic? pl?cut? 
care s?-?i încarce 
bateriile cu energie 

-     Ca s? fii în form? este 
de ajuns s? introduci 
ni?te schimb?ri minore: 
sc?rile în loc de lift, s? 
cobori cu o sta?ie înainte 
de destina?ie ?i s? mergi 
pe jos sau pur ?i simplu, 
s? te ocupi de treburile 
casei. 

    

-   Nu face?i sport când 
sunte?i r?cit, când ave?i 
febr?, dureri articulare 
sau alt? boal? 

-      Nu l?sa?i s? treac? nici 
m?car o zi f?r? s? 
practica?i activitate 
fizic? cel pu?in 15 minute

-      Orice copil ar trebui  s? 
?tie s? înoate, s? mearg? 
pe role, s? ?tie s? 
patineze, s? se dea pe 
bicl?, s? ?tie s? schieze, 
s? ?tie un joc de echip? cu 
regulile lui de fair-play ?i 
spirit de competi?ie 

 

Dac? dori?i s? participa?i 
al?turi de noi la activit??i 
nonformale, v? a?tept?m ! 

INFO ?I ÎNSCRIERI  

   Asociatia Clubul de turism 
Proilavia Braila 

 proilaviabraila@yahoo.com 

telefon 0723337963    

www.proilaviabraila.yolasite.com   

SFATURI   UTILE   ! 

S?natatea este o comoar? pe 
care pu?ini ?tiu s? o 
pre?uiasc?, de?i aproape to?i 
se nasc cu ea ( Hipocrate)



L

                                  

              Newsletter 2 este un material online realizat în cadrul proiectului

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

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


