ASOCIAȚIA CLUBUL DE TURISM
PROILAVIA BRĂILA
Raport de activitate pe anul 2014

Principalele realizări ale organizației în perioada
1999-2013

Scopul nostru :
principal - practicarea în cadru organizat a turismului montan,
fluvial și ecologic sub toate formele sale la un nivel cât mai înalt ,
promovarea formelor alternative de educțtie și cultură,
pentru un mod de viață sănătos în rândul tinerilor, al educației
pentru protejarea mediului și a patrimoniului natural .
secundar - conservarea și valorificarea tradițiilor și creațiilor
populare
- identificarea , conceperea și implementarea de acțiuni vizând
dezvoltarea socio-economică și formare profesională la nivel local,
regional și național

Înființată prin sentința civilă 816/1999 a Tribunalului Brăila
Înregistrată îin Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr 13/1999
Cod fiscal 12480948

OFERTA ASOCIAȚIEI NOASTRE !
organizarea ȘCOLII DE TURISM ȘI AVENTURĂ PROILAVIA - se
acordă atestat de absolvire în domeniul turismului
concursuri scolare și de tineret
tehnici de fotografie
orientare turistică
posibilitatea practicării unui turism durabil, corect, ecologic și
responsabil în cadru organizat
activități de educație și cultură -muzică, poezie, alte arte
activități de teambuilding, sportive, nonformale
consultanță în întocmirea și implementarea de proiecte nationale și
din fonduri europene
consultanță pe probleme specifice turismului și a protectiei
mediului, consultanță turistică
scriem proiecte având o bogată experiență în accesare fonduri
locale, naționale și europene

1999-2007- participarea la Campionatul National al Cluburilor de Turism
organizat de Federatia Romana de Turism Sportiv , rezultate remarcabile in peste
50 de concursuri, au participat peste 200 de tineri membri ai organizatiei
2012-2013- Proiecte finantate de Comisia Europeana prin programul Tineret in
Actiune – “Crestem in spiritul Dunarii ! ” și „Treburi vechi la vremuri noi !”
2000-2013 -Proiecte finantate de Ministerul Tineretului si Sportului/ Autoritatea
Nationala pentru Tineret/ Directia pentru Sport si Tineret Braila
o Seminarul “ Informarea publicului in problema poluarii cu cianuri
o Tabara de jurnalism si comunicare “ Alma Mater Press” Izvoru Muresului
o “Echipa verde – educatie si voluntariat
o “Tineri pentru tineri – proiect de tineret
o Festivalul - concurs de muzica folk “Seara de mai
o Scoala de turism si educatie urbana
o Festivalul de tineret Uniti prin arta ed I si ed a II-a

o
o
o
o
o

Activități și parteneriate - 1999-2013
o Organizarea a numeroase expeditii, excursii pe Dunare si Muntii Carpati
o Organizarea Cupei “Proilavia” la pescuit sportiv pentru tineret –4 editii
Organizarea Festivalului – Concurs de muzica folk si poezie “ Seara de mai” si
“ Seara de octombrie” in colaborare cu Muzeul Brailei
“Ascensiunea montana-cultura si stil de viata” expozitii si proiectii turistice in
parteneriat cu Biblioteca Judeteana Panait Istrati
Activitati de educatie ecologica, concursuri, dezbateri in scoli si licee brailene,
proiectii de diapozitive montane si prezentari turistice in Braila si Galati
Organizarea Scolii de turism PROILAVIA cu expeditii in Parcul Natural Muntii
Macinului
Partener activ la organizarea si derularea Targului de Turism Studentesc Galati
-2001, Targului Organizatiilor Neguvernamentale Braila 2004 si Targului de
Turism Studentesc Braila -2006
o Activitati de voluntariat in colaborare cu Primaria Braila
o Participanti la refacerea Izvorului Italienilor din Parcul Natural Muntii
Macinului -2010
o Participanti la actiunea “ Let’s do it Romania ! “-2010-2011
o Participanti la sarbatorirea Zilei Voluntariatului
o Partener si actiuni in cadrul Zilei Dunarii – 2012-2013
o Partener eveniment –Semne de primavara 2012 si 2013

Activităţi derulate pe parcursul
anului 2014
Proiectul "Sport și sănătate în aer liber !"
www.sport-si-sanatate-ai-aer-liber.blogspot.com
www.facebook.com/sport-si-sanatate-in-aer-liber
Finantator –Consiliul Județean Brăila Programul pentru finanțarea nerambursabilă a
activităților nonprofit de interes județeancultură,culte,sport pentru anul 2014
Buget- 23817,56 lei (10% cofinantare Proilavia)
Perioada – 1 iulie – 31 octombrie 2014
Beneficiari directi- peste 250 copii si tineri din
orașul Brăila, comuna Chiscani, comuna Viziru
și orașul Însurăței

Beneficiari indirecți- peste 1000 elevi din 11 institutii de învățământ
participante în cadrul campaniei de informare privind un stil de viață
sănătos de tineri elevi informaţi , membri din alte ONG, instituţii şi
autorităţi locale, membri ai comunităţii din Brăila, com.Chiscani,
com.Viziru, orasul Însurăței.
Scopul proiectului - conștientizarea în rândul copiilor și tinerilor (9-

30 ani) de importanța alegerii și menținerii unui stil de viață sănătos,
prin încurajarea practicării exercițiilor fizice și sportive în aer liber
Principalele activități derulate

campanie de informare (tip caravană) privind beneficiile unui stil
de viață sănătos prin activități recreative-sportive fizice și a
petrecerii timpul liber în mod plăcut în spații nonformale
jocuri outdoor nonformale cu tematici sportive-recreative :
vânatoarea de comori
ștafetă
sport alternativ

orientare turistică-sportivă
olimpiada veselă, cros, jocuri nonformale
gimnastică – flotări, genoflexiuni, mișcare
Am venit în întampinarea copiilor și tinerilor printr-o metodă
nonformală, nouă și inovatoare de ințelegere a rolului și scopului
practicării de exerciții fizice și a unui sport cât mai frecvent, chiar și
în spații nonformale (pe alei, in parcuri, pe faleza Dunării, pe
trotuare, etc).
Justificarea alegerii acestor tipuri de activități practice cu
tematica sportivă, derivă din faptul că acestea îi ajută în creşterea
încrederii în propriile capacităţi, accentul punându-se pe dezvoltarea
abilităților, al fair-playul, al spiritul de competiție, a unui stil de viață
sănătos și chiar lucru in echipă.

Activități derulate în
- municipiul Brăila - parcul Monument, Grădina Publică, cartierul
Viziru, cartierul Gării, faleza Dunării, institutii de învățământ,
săli de sport, ore de dirigenție.

- comuna Chiscani - Malul Dunării - plaja Harapu, pe anumite
străzi, curtea scolii

- comuna Viziru - curtea școlii, anumite străzi, sala de sport

- orasul Însurăței - parcuri, curtea școlii, săli de sport, Casa de
Cultură Însurăței

Peste 1000 de elevi din 11 institutii de învățământ participante în
cadrul campaniei de informare ( distribuire pliante, materiale, broșuri,
activiăți educative,discutii, jocuri, sfaturi utile despre cum sa faci cât
mai multă mișcare și sport și legate de alimentație sănătoasă, invitati,
printre care, dna Codrescu Nicoleta- Centrul de Prevenire,Evaluare și
Consiliere Antidrog Braila, dna Armanda Filipine, ziarist)
Orașul Brăila- Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Colegiul National
Ana Aslan, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Colegiul Economic Ion
Ghica, Scoala gimnaziala Alexandru Ioan Cuza, Scoala gimnaziala
Mihu Dragomir, Scoala gimnaziala Mihai Viteazu, Scoala generala
Mihai Sadoveanu
Județul Brăila- Scoala Generala Chiscani, Liceul tehnologic Insuratei,
Scoala Gimnaziala Viziru

Proiectul “Ascensiunea montană-cultură și stil de
viață”

- în cadrul proiectului au participat și copii si tineri cu dizabilități
de la organizația TREBUIE și ai Asociatiei Nevăzătorilor-fil.Brăila,
sprijin având și de la membrii Asociatiei Fitness Urban Brăila

- conferinte de presă, diseminare rezultate –cu participarea a
numeroși invitați

Scop – conștientizarea în rândul populației
brăilene și în special a tinerilor a necesității
protejării naturii, a practicării unui stil de
viață sănătos și a educației turistice-montane
Perioada – aprilie – decembrie 2014

Organizatori – Asociatia Clubul de turism
PROILAVIA si Casa de Cultură a
Municipiului Brăila
Ca public tintă ne-am adresat tuturor celor pasionati de drumeție
montană, ecologiei și stil de viață sănătos prin efectuarea de trasee
montane-turistice. Am proiectat fotografii din expeditiile și traseele
montane derulate de membrii Asociatiei Proilavia.
Fondalul sonor al proiecțiilor a fost asigurat de membrii Asociatiei
Proilavia în parteneriat cu elevi ai sectiei de chitară a Casei de Cultură
a Municipiului Brăila care au interpretat cântece de munte și drumeție,
inclusiv compoziții proprii. Momente artistice ne-a oferit și dna
Armanda Filipine.
Temele au fost - 30 aprilie- Pe creste de munte
(Ceahlau,Retezat,Bucegi,Măcin,Dobrogea), 11 iulie- Natură și
aventură- ( Munții Măcinului, Podișul Dobrogei), 31 octombrie –
Reintoarcere (Retezat , Muntii Dobrogei), 18 decembrie ( la Centrul
Multicultural și de Recreere Poarta Cetății Brăila )-Iarna în munți

Festivalul concurs de muzică
folk - SEARĂ DE MAI
ed a V-a - 30-31 mai 2014

Scop - facilitarea accesului la actul
de cultură
-creșterea consumului cultural
la tineri
- sprijinirea și stimularea
creativității culturale
- integrarea festivalului în rândul
activităților culturale brăilene
pe anul 2014
Perioada – 30-31 mai 2014
Organizatori –Casa de Cultură a
Municipiului Brăila și Asociatia
Clubul de turism PROILAVIA
Aflat la a V-a editie, Festivalul-concurs de muzica folk SEARA DE
MAI, eveniment cultural creat / infiintat de Asociatia Proilavia, a reunit la
Casa Memorială PS Goangă timp de 2 zile, 20 de tineri folkisti brăileni
care au încantat publicul numeros prezent și amator de muzică bună.
Juriul festivalului a fost format din: Gabriel Lâlă, presedintele
Asociatiei “Proilavia”, Armanda Filipine, ziarist la jurnalul de cultura si
informatie “Braila Chirei” si Cornelia Buzoianu, muzician, lead vocal al
“Moonlight Shadow Band”.

La categoria de vârsta 9-14 ani s-au acordat urmatoarele premii:
- Premiul I: Bianca Chiburta, 14 ani, eleva la Liceul Pedagogic
“D.P.Perpessicius”
- Premiul II - Leonard Dafinoiu, 14 ani, elev la Colegiul National “Ana Aslan”
- Premiul III - Teodor Gabriel Scheaua, 11 ani, elev la Scoala A.I.Cuza
- mentiune - Ioana Taranu, 13 ani, eleva la Colegiul National “Ghe.
Munteanu Murgoci”.
La categoria de vârsta 15-25 de ani câstigatori au fost:
Premiul I - Cristian Piron, 17 ani, elev la Liceul Pedagogic
“D.P.Perpessicius”
- Premiul II - Dragos Danut Milea, 17 ani, elev la Liceul “Panait Cerna” Premiul III, Cristina Georgiana Mototolea, 16 ani, eleva la Liceul de Arta
“Hariclea Darclee”
- Mentiune - Flavia Maria Radulescu, 17 ani, eleva la Liceul “Nicolae Iorga

Marele premiu al Festivalului concurs de muzica de folk ”Seara de Mai” a
fost câstigat de Andreea Ramona Bivolaru, 19 ani, eleva la liceul ”Nicolae
Iorga.
În recital au cântat trupa ANTIC și Manuela Nichita, câștigătoare a ed a IV-a

Școala de turism și aventură
„SPIRIT PROILAVIA”august-septembrie

Săptămâna educaţională
“ Să știi mai multe, să fii mai bun !"-7-10 aprilie
2014 - PARTENERIAT EDUCATIONAL
Timp de 3 zile, între 7-9 aprilie, elevii clasei a-VIII A ai Liceului
Tehnologic Anghel Saligny Braila au participat la actiuni nonformale de mediu.
Elevii au invățat prin jocuri, aplicatii, filme ecologice- ce inseamnă să ai un
mediu curat, să lucrezi în echipă, să ai un stil de viață sănătos. Au invațat noțiuni
de practicare a turismului ecologic. Actiunile s-au derulat in spatii nonformale,
Gradina Mare, Parcul Monument, dar și in incinta școlii.

Tineri au învățat cum se practică
un turism corect, ecologic și durabil !
TESTUL final - a constat in
parcurgerea un traseu montan in
Parcul Natural Munţii Măcinului și un
traseu de orientare turistică în
padurile din Munţii Măcinului,
excursie de 2 zile, 1 noapte la cort,
foc de tabără,
chitară…surprize…adventure spirit

În data de 8 aprilie, am susținut activitățile de mediu, în natură, în Parcul
Monument, cu copii de la clasele pregătitoare și a-II A ai Colegiului National
Ana Aslan Brăila. Elevii au învațat să folosească o busolă, noțiuni de orientare
turistică, au desenat afise ecologice și desene, prin jocuri au învățat să respecte
natura și să nu arunce deșeuri.
În perioada 9-10 aprilie, peste 150 de copii de la Gradinita nr. 2 Braila (parte
a Grad. 5) și Gradinita Tic-Pitic au învățat să folosească o busolă, au aflat cum și
de ce trebuie să protejeze munții și pădurile, au asistat la o videoproiecție despre
animale,păsări,drumeție,peisaje montane și au vazut cum este să mergi la munte
cu cortul.
Am montat un cort și fiecare copil a văzut cum este stai la cort, toți fericiți
de “ musafirul” lor !

Evenimentul caritabil “Semne de primăvară”
organizat de Primăria Municipiului Brăila- 26 februarie – 2 martie
2014, la Promenada Mall din Braila, Asociatia Proilavia – partenerExpoziţie cu vânzare de obiecte confecţionate de membrii clubului
nostru (din scoici, quilling,lumanri decorative,etc) în scop caritabil,
precum si de alte ong-uri.

realizate în concordanță cu motive naturale, inspirate din modele din
zona Dunării. A fost o ocazie deosebită să arătăm la nivel național că
membrii Proilavia sunt priceputi în a realiza produse lucrate manual și
am fost apreciati de către public, am cunoscut persoane cu adevărat
interesate de păstrarea tradițiilor,artei populare,produselor hand-made.

Mai mult decât o drumeţie - 3 mai 2014 !

Târgul Regional pentru meșteșuguri și
artizanat Constanța – 12- 16 aprilie 2014
Asociatia Clubul de turism Proilavia a participat în perioada
12-16 aprilie 2014 la Târgul Regional pentru meșteșuguri și
artizanat desfășurat la Constanța- Programul national multianual pentru
sustinerea mestesugurilor si artizanatului 2014. Organizat de Organismul
Teritorial pentru IMM Constanta, acțiunea culturală a reunit meșteri
populari și artiști veniți din 6 județe din regiunea Sud-Est, care au
încântat pe vizitatori cu obiecte de ceramică, lemn, ţesături, broderii,
icoane, ouă incondeiate,sticlă,obiecte quilling,tablouri din materiale
naturale,lumânări din ceară stratificată.
Organizatia Proilavia a prezentat obiecte handmade/ artizanale:
felicitări,lumânări decorative din ceară stratificată, tablouri și alte
obiecte din materiale naturale (lemn,plante uscate,scoici,frunze),ouă
decorative prin tehnica quilling,obiecte decorative din scoici,

Doua ONG-uri brăilene- „Asociația Există Viață dupa doliu” și „Asociatia
Clubul de turism Proilavia”- au organizat o ieșire in natură- alături de
persoane din Brăila și Galați deschise la acest tip de drumeție, simțindu-se
bine și realizând trasee turistice minunate...printre flori,stânci,viețuitoare
și .....spirit prietenesc !

Proiectul “ TANDEM – Mai mult decât o bicicletă ”
în parteneriat cu Asociatia “Anima Caste” Braila și Asociatia
Nevăzătorilor din Romania- filiala Brăila a continuat și în anul
2014. Acţiunile din cadrul acestui proiect îşi propun să ofere o
alternativă de socializare, integrare, petrecere a timpului liber şi
educativ-sportivă, pentru persoane cu şi fără dizabilităţi de vedere, prin
intermediul folosirii a 2 biciclete TANDEM

Acțiune de Ziua Internațională a Dunării
– 28 iunie 2014
Am sărbatorit minunatul fluviu care ne bucură,
ne încantă și ne face câteodată să ne gândim de
ce e asa murdară,cu PET,gunoaie,etc ! Membri și
prieteni ai Clubului de turism Proilavia, Asociatiei
ARIN Braila, Asociatiei Nevazatorilor Braila ne-am
adunat preț de cateva ore, ne-am plimbat cu
biciclete TANDEM, am discutat despre noi,
proiecte,despre cum e în alte locuri...
și ne-am simțit bine.

TABARA DE VARĂ- COMUNA VIZIRU, JUD.BRAILA
-1-15 august 2014 – Asociatia Proilavia - partener
Peste 100 de tineri din Arhiepiscopia Dunării de Jos au
participat în perioada 1-15 august 2014 în Parohia Viziru de Jos din
județul Brăila la o nouă ediție a taberei de vară.
Tabăra a avut un program vast, astfel au avut loc- participarea la
slujbe, ateliere de creație, sportiv-recreative. Tinerii si copiii au
participat la ateliere de creație –cusături,quilling, împletituri,etc.
Activitățile sportive și de miscare au vizat petrecerea timpului
liber în mod plăcut și a unui stil de viață sănătos, dar și lucru în echipă
și dezvoltarea de competențe sportive.
La activitățile taberei au participat, pe lângă cei cincizeci de
tineri din Centrul Pilot al Parohiei Viziru, și șaptezeci de tineri din
diferite parohii ale eparhiei ( Pechea, Galați, Bărăganu, Tufești, Brăila,
Filipești, Spiru Haret, Radu Vodă, Viziru de Sus,etc.)

Membrii Asociatiei Proilavia au organizat ateliere
handmade-quilling și colaj și au susținut competiții și
activități sportive nonformale privind un sil de viață
sănătos pentru copii și tineri.

Gala Națională a Societății Civile Tinere –
Covasna – 21-22 noiembrie 2014
Orasul Covasna a găzduit pe 21-22 noiembrie 2014 prima ediție a Galei
Naționale a Societății Civile Tinere din România, la care a participat
și Asociatia Clubul de turism ”Proilavia” Brăila.
La sectiunea natională ”Sport” trofeul a fost câștigat de Asociatia Clubul
de turism ”PROILAVIA” Braila cu proiectul ”Sport și sănătate în aer
liber!”, proiect finantat de Consiliul Județean Brăila.

Proiectul COPII PENTRU COPII
Scop – dobândirea de deprinderi în
arta handmade(quilling) și colaj
pentru copii din mun. Brăila și
realizarea unui spectacol culturalartistic caritabil
Grup țintă –15 copii, spectatori, copii
din com.Traian, jud.Braila
Perioada – 2 – 23 decembrie 2014
Activități
-derularea a 6 ateliere de handmade (quilling) și colaj
- realizarea unei expoziții cu produsele realizate
-derulare spectacol cultural-artistic caritabil în care spectatorii și
invitații au admirat exponatele ( felicitări quilling de iarnă) și au primit
produse quilling persoanele care au donat o sumă de bani.
- deplasare în com.Traian și oferirea de daruri de sărbători copiilor cu
venituri reduse din mediul rural

Organizat sub genericul ”Inspirăm o nouă generație”, evenimentul a
fost organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteană
pentru Sport și Tineret Covasna, Ministerul Educatiei Nationale, Institutia
Prefectului judetului Covasna și Consiliul Local al orasului Covasna.
Concursul s-a desfășurat pe mai multe categorii: educatie, cultură și artă,
umanitar, ecologie, sport, dezvoltare economica și socială. Au fost
înscrise în concurs peste 120 de proiecte. Acestea au fost analizate de un
juriu format din personalități marcante din societatea civilă românească.
Prima editie a Galei Nationale a Societatii Civile Tinere din România Covasna 2014 - s-a bucurat de prezenta unor invitati de prestigiu. Printre
acestia ministri, senatori, deputati de Covasna, primari, prefect, cele mai
bune organizatii de tineret nationale, secretari de stat din Ministerul
Tineretului si Sportului, DJST Covasna, reprez Min.Educatiei.

Premii și diplome obținute în anul 2014
Gala Națională a Societății Civile Tinere din România - Covasna

Pentru proiectul " Sport si sănătate în aer liber " am fost
premiați în cadrul secțiunii naționale SPORT, printre cele mai
bune proiecte sportive de tineret ale anului 2014 !

Alte acțiuni derulate de Clubul Proilavia în anul 2014
- drumeții în Parcul Național Munții Măcinului, Dobrogea, Dunăre

Nominalizare în cadrul Galei Societății Civile 2014- prin proiectul
Treburi vechi la vremuri noi ! – categoria Originalitate
Nominalizare la Gala pentru un mediu curat 2014 derulată de
ECOTIC- am nominalizat proiectul nostru de educație eco-turistică
„Ascensiunea montană-cultură și stil de viață”

Caravana educatională Guerilla Verde - a X-a editie
Clubul de turism PROILAVIA Braila- partener oficial
În orasul Braila, joi 13 noiembrie 2014, elevi ai Scolii Mihai
Eminescu și Liceului Teoretic Nicolae Iorga au vizonat filmul
Chaising Ice - un experiment al unuia dintre cei mai apreciați
fotografi de mediu, James Balog, ce surprinde topirea gheţarilor.Apoi,
elevii au primit informatii utile despre reciclarea dozelor de aluminiu
și informatii despre activitățile partenerilor proiectului,sfaturi,discuții.
Din partea Clubului de turism Proilavia, Gabriel Lâlă, a vorbit cu
elevii, le-a transmis mesaje de a proteja mediul, pădurile și fluviul
Dunărea și i-a îndemnat pe elevi să vină la acțiunile Asociației în
calitate de membri și voluntari.

- Proiectul “Calculatorul-prietenul naturii și al copiilor”- proiect
educațional județean (Asociatia Proilavia-partener al Gradinitei cu
program prelungit nr.3 Braila,Proiect finantat prin proiectul national
ASSOCLIC, octombrie 2013-iunie 2014)
- partener al Asociației Fitness Urban Brăila în cadrul Zilei Mondiale
a Tracțiunilor – 14 septembrie 2014
În anul 2014 am mai conceput și depus 2 proiecte care nu au fost
aprobate – “Gazde de nota 10 !” în cadrul finanțării Idei în Țara lui
Andrei și „Ecospirit Proilavia 2014” la Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Braila/MTS, precum și 1 proiect care se află îin
evaluare în care Asociatia Proilavia este partener, beneficiar
organizația Trebuie- proiectul “ AZI pentru MÂINE” - Fondul ONG.
De asemenea am participat la multe întâlniri, activități printre care
Varna (Bulgaria), în proiectul PERSPECTIVE-PEople for Regenerated
SPaces-Environmental Culture Towards InvolVEment ,beneficiar ARIN
Braila, stagiul de instruire “Sport, organizare, comunicare ”, realizat
de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, am inițiat o petiție
publică alături de alte 3 organizații privind tăierile ilegale de arbori
din Brăila, am colaborat cu articole în revistele „INFO ZONE
MEDIA”,” Sportul brăilean”și in mass-media online , am participat la
întâlnirea Fundatiei PACT în cadrul proiectului „Fii activ pentru
comunitatea noastră !”.

În final adresăm mulţumiri tuturor membrilor,
colaboratorilor, voluntarilor, partenerilor de actiuni
și proiecte, vouă care ne apreciați activitatea, celor ce
ne sprijiniti prin redirectionarea a 2% din impozitul pe
venit catre ONG-ul nostru-celor ce ne mai și criticați celor care au contribuit la susţinerea acțiunilor
și evenimentelor derulate de Asociatia Clubul de turism
Proilavia, moral, fizic, financiar !

ASOCIATIA CLUBUL DE TURSIM PROILAVIA
Cod de identificare fiscala: 12480948
Cont bancar (IBAN): RO42 RNCB 0048 0259 1871 0001
www.proilaviabraila.yolasite.com
www.picasaweb.google.com/proilaviabraila

Cum ne puteţi sprijini în continuare?
* participând la campania 2% și in anul 2015

Finanţatori în anul 2014
Consiliul Județean Brăila

Parteneri, colaboratori, sprijin

Arcasu

Asociația Fitness Urban Brăila

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Brăila
Școala Gimnazială Jitia, jud.Vrancea

Ministerul Tineretului si Sportului

Casa de Cultură a Municipiului Brăila

Casa de Cultură Însurăței

Primăria Municipiului Brăila

Consiliul Județean Brăila

* susţinându-ne proiectele prin parteneriate, sponsorizări, colaborări

Organismul Teritorial pentru IMM Constanța

* prin sprijin de orice natură ar fi…..

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Colegiul National Ana Aslan, Colegiul
Tehnic Edmond Nicolau, Colegiul Economic Ion Ghica, Scoala gimnaziala
Alexandru Ioan Cuza, Scoala gimnaziala Mihu Dragomir, Scoala gimnaziala
Mihai Viteazu, Scoala generala Mihai Sadoveanu (Mun.Braila), Gradinita nr. 2
Braila, Gradinita Tic-Pitic Braila, Scoala Generala Chiscani, Liceul tehnologic
Insuratei, Scoala Gimnaziala Viziru, Parohia Viziru de Jos, com.Viziru(jud Braila),

Vom continua și în 2015 proiectele de tineret,
voluntariat, ecologice, cultură, sport,
nonformale, sociale - pentru persoane cu
dizabilități, pentru tinerii din mediul rural care
merită o șansă ! PENTRU COMUNITATE !

CU NOI VIAȚA E MAI FRUMOASĂ !

membrii comunitatii din com.Viziru, Chiscani, Traian, oras Insuratei,

Multumim și pentru … ceilalti care au făcut posibile toate ideile și pasiunile

noastre… precum și vouă - tuturor voluntarilor, copii, tineri, adulti, comunitatea
care ne oferiti atâta forță și idei mereu noi de proiecte și acțiuni !!

