
Titlu proiect: Fii activ - Program de abilitare a persoanelor cu 

dizabilități in comunitate 
 

Durata proiectului: 01.08.2022 - 31.10.2022 

Scopul proiectului este de a de a dezvolta, transfera și promova activitatea fizica si artistica, ca factor 

de coeziune socială intre persoanele cu dizabilități fizice și persoane valide in vederea valorizării 

abilităților persoanelor cu dizabilități și promovării unei imagini pozitive a dizabilității, ajutând astfel 

aceste persoane sa își dezvolte propriile capacități și competențe pentru a adera la o viață activă și 

independentă. 

 

Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului constă în diversificarea serviciilor oferite de asociație, în măsură să 

asigure dezvoltarea autonomiei persoanelor cu dizabilități, îmbunătățirea competențelor acestora și a 

capacității de a-și rezolva propriile nevoi/probleme. 

 

Obiective specifice: 

O1. Facilitarea accesului direct la educație (informala, non-formală) și la o forma inovativă de 

dezvoltare personala prin dans si activitate sportiva adaptata, pentru 20 persoane cu dizabilități și 10 

dansatori voluntari, pentru o perioada de minim 3 luni. 

O2. Oferirea de servicii diversificate pentru dezvoltarea personalității, creșterea competențelor și stimei 

de sine și aderarea la o viată activă și independenta pentru un număr de minim 20 persoane cu dizabilități, 

timp de 3 luni; 

O3. Pregătirea și prezentarea in public a minim 1 moment artistic adaptat persoanelor cu dizabilități, în 

vederea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități, promovând sportul si dansul adaptat, ca o terapie 

integratoare eficienta și una dintre cele mai potrivite modalități de COMUNICARE, SOCIALIZARE SI 

INTEGRARE la acest nivel; 

O4. Realizarea de demonstrații si campanii de inițiere in principalele activități sportive de grup pentru 

persoane cu dizabilități: Baschet si Handbal in scaun cu rotile pentru promovarea sportului adaptat si a 

egalității de șanse in sport pentru minim 10 persoane cu dizabilități si 100 persoane din comunitate. 

O5. Realizarea unei campanii la nivel local în vederea asigurării accesului persoanelor cu nevoi speciale 

la competente de baza și transversale (la toate nivelurile), la o educație incluzivă pentru dezvoltarea 

competențelor sociale, civice, artistice si sportive în vederea combaterii decalajelor existente și a 

discriminării persoanelor dezavantajate (cu accent pe persoanele cu dizabilități), într-un interval de 3 de 

luni. 

O6. Contribuția la diseminarea informațiilor către principalii factori incluziunea socială, timp de 3 de 

luni, pe durata implementării proiectului pentru minimum 1.000 de cetățeni din Brașov (Instituții, Scoli, 

Firme, ONG-uri, participanți direcți sau pe mediile de socializare, alții). 

 

Descriere a grupului țintă și a beneficiarilor proiectului: 

Grupul țintă ale proiectului este reprezentat de: 

- persoanele cu dizabilități fizice – minim 20 persoane; 

- dansatori valizi voluntari – minim 10 persoane; 

- minim 100 persoane din comunitate inițiate in sportul din scaun cu rotile si in dans adaptat; 

Beneficiarul direct este persoana cu dizabilitate si organizațiile / instituțiile care lucrează cu aceste 

persoane care prin specialiștii lor vor prelua informații importante in dezvoltarea de programe eficiente 

de socializare, integrare si dezvoltare personala. 

Comunitatea brașoveană va avea ocazia sa experimenteze dansul adaptat si/sau sportul in scaun cu rotile 

astfel reușind sa înțeleagă si sa accepte mai ușor persoanele cu dizabilități. 

 



1.5 Justificarea proiectului 

Prin intermediul acestor activități, aducem în fața publicului brașovean, o alta imagine a 

dizabilității, pe o nișă puțin cunoscută în România – activitatea fizica si artistica ca mod de socializare 

și dezvoltare personala a persoanelor cu dizabilități. 

Activitățile propuse sunt relevante pentru persoanele cu dizabilități prin faptul că asigura mijloacele 

necesare promovări și valorizări persoanei cu dizabilități în comunitate și combaterii stereotipurilor și 

ideilor preconcepute legate de dizabilitate și astfel crește gradul de conștientizare a societății față de 

aptitudinile și calitățile persoanelor cu dizabilități care trebuie 

susținute și încurajate să se integreze în societate.  

Relevanța și utilitatea activităților propuse pentru grupul țintă ales, reiese din activitatea propusa care a 

fost experimentată din anul 2005 si pana in prezent (prin proiectele susținute de 

APDF Sf. Haralambie), prin care dezvoltam soluții optime pentru accesul persoanelor cu dizabilități la 

cunoaștere și recunoaștere a abilităților acestora, un program inovativ și foarte eficient de socializare și 

integrare, de acces la servicii sociale care țin de calitatea vieții și de bunăstarea subiectivă.  

Succesul acestui proiect este cuantificabil în experiența dezvoltata de organizația noastră si numărul de 

beneficiari, peste 900 beneficiari ne-au trecut pragul, în cei 17 ani de activitate. 

Fără a continua în mod direct un proiect anterior, acest proiect își propune să consolideze rezultatele 

obținute de cele anterioare precum: Proiectul strategic internațional “Diversitatea inter-culturala - un 

model de integrare, finanțat prin programul Erasmus+ (link proiect https://apdfbrasov.wordpress.com/) 

si “Arta - intre talent si sacrificiu”, finanțat de 

Primăria Municipiului Brașov si participarea persoanelor cu dizabilități din cadrul asociației la 

competiții sportive locale si internaționale Croația 2019 - European Wheelchair Handball Nations’ 

Tournament; Brașov 2021 si 2022 – Competiția internațională “Veraflor's Cup”, altele. 

Participarea persoanelor cu dizabilități la viața publică, ca persoane active, este strâns legată de 

autonomia acestora, care, la rândul său, trebuie analizată având în vedere: capacitatea fizica, economica, 

juridică, informațională, mobilitatea personal și șansa la un trăi independent. Pregătirea, educarea și 

instruirea persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește accesul la o viață independentă, la o formă de 

învățământ superioară, la un loc de munca adaptat, la crearea 

condițiilor necesare dezvoltării personale și familiale, necesită personal de specialitate implicat și atent 

care poate contribui hotărâtor la orientarea într-o direcție bună a persoanelor cu dizabilitate.  

 

1.6 Descrierea activităților : 

 

A1 - Managementul proiectului, coordonarea, monitorizarea și evaluarea 

Obiectivele activității: - coordonarea și gestionarea proiectului; - asigurarea unei bune guvernări; - 

managementul proiectului în conformitate cu cerințele instituției finanțatoare; - monitorizarea și 

evaluarea realizării obiectivelor si indicatorilor proiectului; - evaluarea gradul de satisfacție al părților 

interesate ca rezultat al proiectului.  

Responsabilități: Coordonatorul de proiect va fi responsabil pentru planificarea și executarea 

activităților în conformitate cu obiectivele specifice. 

Responsabilitățile prevăd aspectele tehnice, administrative și financiare inclusiv implementarea 

proiectului:  

 

A2 - Organizare și derulare activităților  

A 2.1. Inițiere in sport in scaun cu rotile(Handbal si Baschet);  

In perioada de desfășurare a proiectului (01 August – 31 Octombrie) se vor organiza sesiuni de 

prezentare, instruire si promovare a sportului in scaun cu rotile.  

Loc de desfășurare: Sala Sporturilor – Dumitru Popescu Colibași si/sau Sala de sport de pe Colina 

Universității Brașov  

Program de desfășurare (Acesta poate suferi modificări in funcție de activitatea instituțiilor care 

gestionează aceste spatii):  



- timp de 3 luni de zile in fiecare Sâmbătă si Duminica intre orele 8.00 – 10.00 - Sala Sporturilor 

“Dumitru Popescu Colibași”;  

- timp de 3 luni de zile in fiecare Luni si Miercuri intre orele 17.30 – 20.00 Sala de sport de pe Colina 

Universității Transilvania Brașov;  

Participanți: - Minim 10 persoane cu dizabilități ce doresc sa se inițieze în sportul în scaun cu rotile 

(Handbal si Baschet); 

- Minim 100 persoane valide din instituțiile de învățământ din Municipiul Brașov ce vor fi inițiate in 

cadrul unor work-shop-uri in sportul in scaun cu rotile si vor experimenta jocul de Handbal si Baschet 

din postura unei persoane cu dizabilități.  

- Comunitatea din Brașov va putea participa la sesiunile demonstrative unde va vedea si intelege 

persoana cu dizabilitate din perspectiva unei persoane ce lupta pentru eliminarea multora dintre 

complexele generate de apariția handicapului pentru câștigarea autonomiei de mișcare si independentei 

in activitățile cotidiene. 

Specialiști implicați:  

- 1 Instructor Handbal in scaun cu rotile;  

- 1 instructor Baschet in scaun cu rotile. 

 

A 2.2. Demonstrații si inițiere in dans adaptat pentru persoanelor cu dizabilități;  

In perioada de desfășurare a proiectului (01 August – 31 Octombrie) se vor organiza sesiuni de inițiere 

in dans adaptat persoanelor cu dizabilități; 

Loc de desfășurare: Centrul de zi de asistenta si recuperare al Asociatei pentru Persoane cu Dizabilități 

Fizice Sf. Haralambie, str. Panselelor, nr. 23 (Direcția de Asistenta Sociala Brașov);  

Data de desfășurare: in fiecare zi Marți, Joi si Vineri intre orele 17.00 – 20.00. 

Participanți: - Minim 10 persoane cu dizabilități fizice;  

- Minim 10 dansatori voluntari valizi;  

- Minim 200 persoane din comunitatea din Brașov prezenta la evenimentele publice organizate (flash-

mob public)  

Astfel, prin intermediul acestor activități, aducem în fața comunității brașovene o alta imagine a 

dizabilității, pe o nișă puțin cunoscută în România – activitatea fizica si artistica ca mod de socializare 

și dezvoltare personala a persoanelor cu dizabilități.  

Activitățile propuse sunt cu adevărat relevante, pentru persoanele cu dizabilități prin faptul 

că asigura mijloacele necesare promovări și valorizări persoanei cu dizabilități în comunitate și 

combaterii stereotipurilor și ideilor preconcepute legate de dizabilitate și astfel crește gradul de 

conștientizare a societății față de aptitudinile și calitățile acestor persoane care trebuie susținute și 

încurajate să se integreze în societate. 

Specialiști implicați:  

- 1 Instructor de dans;  

- 1 Kinetoterapeut; 

- 1 Asistent social. 

 

A3 - Comunicare și diseminare 

Obiectivele activității: asigurarea comunicării interne și externe, asigurarea comunicării progresului și 

rezultatelor proiectului, diseminarea rezultatelor pe tot parcursul proiectului și asigurarea durabilității 

proiectului.  

Trebuie să oferim societății o dovadă a faptului că fiecare om poate fi valoros pentru societate, atunci 

când i se oferă o șansă. 

Proiectul este relevant pentru grupul țintă „persoane cu dizabilități” pentru că: 

- îmbunătățește calitatea vieții persoanei cu dizabilități; 

- oferă premise pentru a adera la o viată independentă; 

- stimulează o participare si o implicare activă atât a persoanelor cu dizabilități, cât și a comunității din 

care aceștia fac parte; 



- contribuie la întemeierea unei societăți coezive și incluzive. 

 

Date de identificare ale organizației: 

Denumire: Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie 

Adresă: Brașov, Brașov, Strada Pârâului, nr. 4, bl. E9, sc. C, et. 1, ap. 3 

Certificat de înregistrare fiscală RO 18058331 

Reprezentant legal: Leizeriuc Petru Ciprian  

Funcția: Președinte 

Telefon de contact: +40 753 977 155 

E-mail: dizabilitate@yahoo.com 

Website: www.apdfbrasov.ro 

 

 

http://www.apdfbrasov.ro/

