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“Equify - Reducerea inegalităților” un proiect socio-recreativ-sportiv dedicat 

persoanelor cu dizabilități 

 

             Înainte de toate vă mulțumim pentru sprijin, implicare și pentru eforturile comune, care fac o 
mulțime de oameni să zâmbească și să trăiască momente de neuitat.  
 

În perioada 18.07.2022 - 29.08.2022 Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice “Sf. 
Haralambie” Brașov în parteneriat cu AIESEC Brașov, organizează proiectul “Equify - Reducerea 
inegalităților” proiect finanțat de Consiliul Județean Brașov, dedicat tinerilor cu dizabilități, tinerilor voluntari 
internaționali din Turcia, Portugalia, Hong Kong și Grecia, tinerilor noștri liceeni și studenți, dar și 
comunității brașovene.  

 
Scopul proiectului este de a crea cadrul necesar participarii persoanelor cu dizabilitati fizice la activitati 

sportivrecreative si culturale pentru a adera la un stil de viata sanatos si realizarea unei campanii eficiente 

de combatere a discriminarii si inegalitatii din comunitate, ca rezultat al unui schimb de experienta 

intemational. 

 
Acest proiect este la a doua ediție, iar anul acesta sunt prezenți 8  voluntari din Turcia, Portugalia, 

Hong Kong și  Grecia, care vor lua parte la toate activitățile gândite în cadrul proiectului, timp de 6 
săptămâni.  
 

Interactiunea societatii cu persoanele cu dizabilitati poate fi realizata intr-un mod creativ si este 

foarte important pentru persoanele cu dizabilitati si pentru societate sa propage in comunitate, in 

mentalitatea si in faptele oamenilor o imagine pozitiva a dizabilitalii. 

 

Proiectul include 5  evenimente principale care se vor desfășura astfel: 
 
JOCURI SPORTIV-RECREATIVE IN APA, Paradisul Acvatic, 30.07.2022 ora 16.00.  
 
 Un mijloc de cunoastere si socializare intr-un mediu relaxant si confortabil la Paradisul Acvatic 
unde care se vor organiza o serie de jocuri recreative in scopul facilitarii unei bune interactiunii si 
comunicari intre participantii la proiect. Estimam un numar de 50 participanti, persoane cu dizabilitati cu 
insotitori si voluntari nationali si internationali. 
 
TREASURE HUNT, Lacul Noua, 07.08.2022 ora 14.00.  
 

Vânătoarea comorilor implică multă cooperare, coordonare, lucru în echipă pentru a pune în 
ordine indiciile și pentru a nu rătăci traseul. Participanții au diferite vârste, vorbesc diferite limbi ceea ce 
face vânătoarea și mai dinamică și mai complicată, dar cu toate acestea nu vom uita să zâmbim și să 
descoperim noi calități pentru a duce la bun sfârșit toate cerințele. Nu știm cât de rapid vor termina 
concurenții dar ceea ce se știm însă este că finalul vânătorii de comori va fi sărbătorit cu o petrecere 
câmpenească. Urmărim să strângem 100 de participanți. 
 
FLASH MOB “EQUIFY”  Aleea de Sub Tâmpa, în data de 14.08.2022  ora 19.00 
 

Dans adaptat pentru persoane cu dizabilități unde vor fi prezenți de asemenea dansatori 
profesioniști și amatori. Trupa de dans care a creat întreg evenimentul se numește Just Dans și este 
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condusă de coregraful Marius Grancea. Trupa a participat la diverse concursuri de dans și a susținut 
spectacole în țară și în afara ei în fața a mii de spectatori, așa că vom face un eveniment inedit și de 
data aceasta. Echipa dansatorilor numără 24 de dansatori, dar pentru eveniment urmărim să atragem 
peste 100 de participanți. 
 
AFIRMĂ-TE PRIN SPORT în data de 21.08.2022 ora 16.00 în parcul de lângă Direcția de Asistență 
Socială, str.Panselelor nr 23 / sau Poiana Brasov . 
 

Competiție adaptată pentru persoane cu dizabilități, cu probe amuzante, unde se vor forma 
echipe cărora se  alătură   sportivi amatori și voluntari pentru obținerea premiilor puse în joc. Numărul 
participanților este 50, dar împreună cu însoțitorii și publicul interesat urmărim să depășim 100 de 
persoane. 
 
COLOR RUN în data de   27.08.2022 o activitate sportiv-distractivă, unde punem accentul pe partea 
colorată a fiecărui participant.  
 

Va fi o cursă colorată așa cum îi spune și numele, în care ne-am propus să aducem împreună 
voluntari și persoane cu dizabilități pentru a sărbători prietenia, bucuria și acceptarea printr-o alergare cu 
prafuri colorate. 

Regulile sunt simple: toți participanții vor purta haine deschise la culoare și vor parcurge 
împreună un traseu dinainte stabilit pe parcursul căruia se vor picta cu diferite culori. Viteza nu e 
importantă, distracția da, pentru că la final toți vor fi colorați în culorile curcubeului. 

Și distracția nu se termină la linia de finish, va continua cu o explozie de culoare și bucurie, 
alături de voluntarii internaționali care vor prezenta diverse produse și obiceiuri din țările de origine ! Aici 
urmărim să depășim 500 de persoane implicate. 
 

Pe lângă aceste evenimente, vor mai fi organizate următoarele activități sportive:  Bowling, 
Handbal și Baschet în scaun rulant, boccia, pentaque, alte jocuri si concursuri mixte persoane cu 
dizabilitati si voluntari. 
 

Intrarea este gratuită la toate evenimentele.  
 

La sediul asociației pe parcursul acestui proiect se organizează grupe de lucru formate din tineri 
voluntari si cu dizabilități din Brașov si străinătate într-un schimb de bune practici ce pot contribui la 
realizarea unor proiecte de reducere a inegalităților din comunitate, de combatere a discriminării fata de 
persoanele cu dizabilități si alte grupuri dezavantajate. 
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          Anul trecut am demonstrat  că acceptand 
diferențele dintre noi, putem face lucruri faine pentru 
oamenii din jurul nostru. Am dansat sub Tâmpa și am 
făcut cunoscute abilitățile noastre de a ne adapta la 
cerințele unei coregrafii și a dansului sincron, iar pentru 
mulți acest lucru a fost un lucru inedit și pentru prima 
dată au simțit că și-au depășit propriile limitări în acest 
domeniu.  
Am  împărțit pufuleți, sirop, mici, înghețată,  zâmbete și 
îmbrățișări, am organizat o vânătoare de comori cu peste 
50 de oameni și ne-am întrecut într-o competiție 
adaptată, pentru a sărbători împreună mișcarea și voia 
bună.    
           Am ajuns la final conștienți că sunt mulți oameni 
dispuși să ajute și să se implice în misiunea noastră de a 
face cunoscute abilitățile persoanelor cu dizabilități, așa 
că vă invităm să ne fiți alături și anul acesta și să creștem 
bucuria faptelor bune.  

 

Obiectivul nostru 

 

Persoanele cu dizabilități sunt expuse riscului de 

excluziune socială sub aspectul implicării și 

participării la o viața socială normală, la  programe 

cultural educative, sportive și de formare profesională 

în condiții de egalitate de șanse. 

Succesul persoanelor cu dizabilități cu privire la 

accesul la educaţie, la cultură, la o 

viață demnă și normală, îl reprezintă 

în exclusivitate efortul lor personal, 

al familiilor din care fac parte și al 

organizațiilor care vin cu soluții 

alternative pentru dezvoltarea 

socio-educativă și pregătirea pentru 

viață a acestor persoane. 

Considerăm că reducerea 

acestor diferențe,  reprezintă o 

prioritate importantă pentru 

instituțiile și organizațiile 

persoanelor cu dizabilități și pentru 

beneficiarii acestora. 

Astfel, organizația noastră 

consideră că  interacțiunea 

societății cu persoanele cu 

dizabilității poate fi realizată într-un mod creativ și educativ. Este de asemenea foarte important 

pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru societate să propage în comunitate, în mentalitatea şi în 

faptele oamenilor o imagine pozitivă a dizabilității, respectiv aceea că „dizabilitatea nu trebuie 

expusă, ci promovată” iar acest principiu trebuie extins la scară largă şi trebuie susţinut prin fapte 

care să încurajeze aderarea persoanelor cu dizabilităţi la o viaţă activă. 
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ASOCIATIA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI FIZICE SF. 

HARALAMBIE 

 

Asociația pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice "Sf. Haralambie" Brașov, este o organizaţie non 

– profit ce a luat fiinţă din iniţiativa unor persoane cu dizabilităţi fizice în anul 2005 și își propune să 

reprezinte, să protejeze şi să promoveze drepturile şi interesele persoanelor cu dizabilităţi fizice. 

Din anul 2016, APDF Sf. Haralambie este acreditată și licențiată în dezvoltarea de servicii sociale 

conforme cu normele și standardele legislative actuale. 

Scopul organizației noastre este de a creea o lume mai bună, mai solidară și mai implicată în 

dezvoltarea unei societăți sănătoase, care empatizează cu cei diferiți. 

Organizația susține îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități fizice prin 

intermediul programelor de integrare socio – profesională și de recuperare și anume: 

 

1.GIMNASTICĂ MEDICALĂ ȘI DE RECUPERARE 

Asociația are amenajat un centru de recuperare dotat cu dispozitive, echipamente și materiale 

specifice programelor și terapiilor de recuperare pentru persoane cu dizabilitati. Coordonat de un 

kinetoterapeut 

2.CONSILIERE PSIHOLOGICĂ – CONSILIERE INDIVIDUALĂ ȘI DE GRUP 

Psihologul organizatiei desfasoara activitati saptamanale de consiliere individuala si de grup 

in scopul dezvoltarii stimei de sine a persoanelor cu dizabilitati, pentru a accede la o viață activă. 

3.CONSILIERE SOCIALĂ 

4. TERAPIE OCUPAȚIONALĂ 

Prin aceste activități se dezvoltă creativitatea, deprinderile manuale, se educă răbdarea, învățarea 

unor deprinderi ocupaționale, altele 

Terapie prin artă – pictură, muzică , teatru; 

       Ateliere de artizanat și meșteșuguri; 

Cursuri de limbi străine, au venit ca o necesitate de îmbunătățire a comunicării cu echipele 

partenere din proiectele dezvoltate de asociație (limba engleză, limba spaniolă); 

5. ACTIVITĂŢI DE SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

Beneficiarii organizației participă săptămânal la activități de socializare, educative și sportive 

prin:  

Jocuri sportiv-recreative, zile festive, excursii și tabere de socializare și integrare Participare 

la spectacole, teatru, opera, film, concerte, ….altele 

Taberele tematice, sportive sau de socializare au avut un rol foarte important în crearea unui 

grup unit și solidar în programele de grup dezvoltate de asociație. 

Scopul principal a fost de a ne cunoaste mai bine temerile, barierele fizice și emoționale, nevoile 

și a descoperi împreună cum putem să facem față acestora. 

 

6. SPORT 

Am susținut în cadrul organizației o serie de proiecte care au avut ca scop implicarea persoanelor cu 

dizabilitati în activitatea sportivă. 

● Avem 4 membrii in echipa națională de handbal în scaun rulant, ce au participat la Campionatele 

europene de handbal în scaun cu rotile din Zagreb, Croația, în 2019  

● Tenis de masă, aven 2 membri în organizație care fac parte din lotul paralimpic. 
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● Dans.  Menționăm că am dezvoltat programul de dans adaptat la nivel național și internațional cu 

o trupă de dansatori formată din persoane cu dizabilități și dansatori valizi, care au reprezentat 

România cu succes în afara granițelor țării:  

- Tours - Franta “Mode H Europe”; participări din 2010 la mai multe festivaluri 
- Lomza - Polonia - “Festivalul European de film și toate artele”;  
- Madrid - Spania - “Diversitatea interculturală un model de integrare”;  s.a. 

 
7. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ - INTEGRAREA PE 

PIAȚA MUNCII; 

Organizația a înființat un centru de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități unde acestea sunt 

sprijinite să-și găsească un loc de muncă, beneficiind de servicii de : 

● Evaluare și consiliere vocațională  

● Mediere unui loc de muncă și plasare pe piața muncii  

Din 2012 organizația s-a implicat, a susținut, consiliat și îndrumat persoanele cu dizabilități  pentru a-

și găsi un loc de muncă într-un cadru protejat și adaptat nevoilor lor. De asemenea  ținem legătura cu 

angajatorul pentru o mai bună adaptare la locul de muncă.  

 

Planuri de viitor: 

- Dezvoltarea de servicii și programe inovative, cu un impact  ridicat asupra calității vieții persoanelor 

cu dizabilități din Brașov, în special dezvoltarea serviciilor de recuperare – reabilitare, integrare pe 

piața muncii, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. 
 

Ce ne dorim de la comunitatea brasoveana? 

 
      Persoanele cu dizabilitati sunt expuse riscului de excluziune sociala si sub aspectul implicarii si 
participarii la activitati sportiv-recreative si culturale. Formal, persoanele cu dizabilitati sunt tratate 

dintr-o perspectiva medicala, iar proiectul isi propune sa scoata persoana cu dizabilitate din matricea in care 

a fost incadrata, sa-i arate ca poate avea acces nerestrictionat la activitati sportive, recreative, culturale care 

pot deschide oportunitati de socializare, integrare si valorificare a potentialului persoanei in comunitate. 
Activitatile propuse prin proiect dezvolta capacitati si capabilitati multiple in asigurarea tranzitiei de 

la o viata sedentara, izolat la o viata activa si implicat. 

 

Ne dorim ca brașovenii să vada cu alți ochi persoana cu dizabilitate, să recunoască valoarea 

și  abilitățile acesteia, să promoveze efortul de schimbare a mentalității, a  atitudinilor și 

comportamentelor, să susțină și să participe la acțiunile desfășurate de si cu persoanele cu 

dizabilități, solidar, militand pentru incluziunea si integrarea acestor persoane in comunitate. 

 

IBAN: RO06BTRLRONCRT0014162907  APDF Sf. Haralambie Brasov ,  Banca Transilvania 

 

APDF SF HARALAMBIE,  CIF 18058331 

Adresa: APDF Sf. Haralambie, Brasov, str Paraului 4, bl. E9, sc. C, ap. 3, CP 500260 

0753 977 155 Ciprian Leizeriuc 

dizabilitate@yahoo.com 
 
 
Ne puteți urmări activitatea pe site:                      www.apdfbrasov.ro  
Sau pe pagina noastră oficială de socializare:     https://www.facebook.com/prieteniiapdf 

mailto:dizabilitate@yahoo.com
http://www.apdfbrasov.ro/
https://www.facebook.com/prieteniiapdf
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