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Claudiu Miu,
fondator și președinte Climb Again
Acum un an, în 2018, deschideam centrul Climb Again cu speranța la o
viață firească pentru copiii și tinerii cu deficiențe. Știm că mulți sunt
condamnați să depindă de aparținători, știm că poate sistemul nu este
cel mai blând sau poate comunitatea nu îi înțelege. Dar știm pentru
că ni s-a demonstrat, că puștii care vin la Climb Again constant și care
participă la evenimentele noastre speciale deprind noi abilități care îi
ajută să aibă o viață independentă.
Misiunea Climb Again este ca fiecare copil și tânăr cu nevoi speciale să
aibă acces la activități de cățărat sportiv pentru dezvoltarea abilităților
de viață, de creștere a încrederii în propriile forțe și de integrare socială.
Motto-ul nostru este ”overcome the impossible” – depășește-ți limitele
și schimbă acel ”nu pot” în încrederea că poți avea o viață normală și
independentă.

După ce vin la Climb Again, cei mici sunt cuceriți și vor
din nou pe peretele de escaladă. Acest lucru este posibil
pentru că am găsit parteneri și companii de nădejde care
ne-au înțeles demersul. Acum copiii se duc săptămânal
la escaladă, indiferent dacă sunt la școală în București,
Timișoara sau Iași. De aici, de la primii pași și primele
prize, putem identifica viitori sportivi pentru
Lotul Național de Paraclimbing.
Orice mână de ajutor contează: cu ajutorul companiilor și donatorilor
am ajuns la peste 600 de copii anual, am încheiat parteneriate cu peste
15 organizații și instituții și am implementat peste 50 de evenimente
sportive și proiecte de incluziune prin sport a copiilor cu nevoi speciale.
Pentru toate acestea, vă mulțumesc!
Cu drag,
Claudiu Miu, Președintele Climb Again
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ROMÂNIA ARE
NEVOIE DE NOI
4,8 milioane
de oameni din România
locuiesc în sărăcie

200.000
de persoane au
dizabilități

20%

din populație trăiește
în sărăcie extremă

De 5 ani în România, Climb Again împreună cu partenerii săi
lucrează pentru o lume în care fiecare copil cu nevoi speciale
să aibă o viață independentă.
Până acum am
ajutat peste

44%

din populație trăiește
în zone rurale

IMPACTUL CLIMB AGAIN

de oameni sunt nevăzători
dintre care 2,719 sunt copii

95%

90%

au încredere
în ei înșiși

95,651

1750

de copii și tineri cu dizabilități
să își recapete încrederea.

6%

86%

sunt optimiști

pot merge
singuri

14%

56%
2%

știu să folosescă
bastonul

67%

pot să facă multe
lucruri singuri

20%

98%
12%

le place să
socializeze cu
colegii de școală

7%

9 / 10

persoane cu deficiențe
de vedere NU ies din casă

97.37%

din nevăzători
NU au un loc de muncă
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Nu vrem ca neîncrederea societății în capacitatea copiilor cu
nevoi speciale de a deveni adulți independenți să îi facă să
devină o parte a tristelor statistici privind incluziunea socială:
97.37% din nevăzători nu au locuri de muncă.

100%

pot merge singuri
la școală

96%
12%

își aleg singuri
hainele

92%
25%

consideră că au
o viață normală

25%

Statistici extrase din studiul realizat de Reveal Marketing
Research în cadrul Festivalului Național de Escaladă (4 ediții
implementate în perioada decembrie 2018 – noiembrie 2019), pre

creștere POST - eveniment

și post eveniment, copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse
între 7 și 20 de ani, prin intermediul chestionarelor aplicate
telefonic (CATI). Studiu finanțat de Kaufland România.
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Misiunea care ne unește:
Depășește imposibilul
A fi independent înseamnă a nu depinde de nimeni sau de nimic, a fi autonom
și a te bizui pe propriile forțe. A fi nevăzător însă înseamnă pentru mulți dintre
noi pierderea totală a independenței. Această stigmă socială face ca pentru cele
peste 200,000 de persoane cu dizabilități din România, viața să însemne trăirea în
completă izolare, neimplicare în societate și neîncredere în forțele proprii.

OVERCOME THE IMPOSSIBLE - ACEASTA ESTE FILOZOFIA
CLIMB AGAIN, în care oamenii nevăzători (dar și orice
persoană cu nevoi speciale) învață cum să-și recapete
independența și să trăiască pe cont propriu.
Asociația Climb Again este o organizație nonguvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism
și Escaladă (FRAE), fondată în anul 2014 și condusă de
Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă. Încă din
2014 Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie
prin escaladă, precum și sesiuni gratuite de kinetoterapie
și psihoterapie, atât pentru copii și tineri cu deficiențe, cât
și pentru părinții acestora.
Asociația are misiunea de a crea și promova un cadru în
care copiii și tinerii cu nevoi speciale din România să își
atingă potențialul maxim prin practicarea unui sport –

escalada - cu focus pe dezvoltarea abilităților de viață
independentă și de integrare socială.
Vrem să introducem la scară națională escalada ca pe o
metodă non-formală de învățare care se concentrează nu
doar pe îmbunătățirea izolată a unui anumit tip de abilitate,
așa cum fac metodele tradiționale, ci apelează în același
timp la abilitățile fizice, psihice și sociale, folosind tehnici
adaptate și jocul.
Rezultatele sunt impresionante. Primii beneficiari și-au
reconfigurat stilul de viață și au realizat lucruri ce păreau
imposibile, fie că vorbim despre cei care se simt pregătiți
să-și găsească un job, de tinerii nevăzători care și-au învins
teama de a ieși în public cu bastonul sau de cei care, acum,
fac performanță la competiții naționale și internaționale de
paraclimbing.

Răzvan Nedu
un lider vizionar cu o vedere de 1%
Răzvan Nedu este căpitanul Lotului Național de
Paraclimbing. Vede 1% şi prin toate acțiunile sale ne
arată tuturor că se poate. Se poate să visezi și să ai
încredere în visele tale, se poate să întâlnești oameni
care te ajută necondiționat, se poate să îți găsești drumul
în viață pentru că îți urmezi o pasiune.

“La escaladă am descoperit o nouă lume
de care am devenit dependent pentru că
merg la antrenamente zilnic. Este o lume
care se bazează pe sinceritate şi încredere.
Lumea noastră nu se bazează pe aparenţe,
contează doar ce spun și fac ceilalţi.”

Săptămânal antrenează aproximativ 50 de copii.

“Când învăț oamenii să se cațere, mă uit
la conturul lor și îmi dau seama de ce are
nevoie corpul lor pentru a se echilibra”.
RĂZVAN NEDU - Căpitanul Lotului
Național De Paraclimbing

Se cațără de 3 ani și jumătate și este medaliat la
competiții naționale și internaționale. Astăzi, Răzvan știe
că depinde și de el ca statistica să se schimbe.
9 din 10 copii cu deficiențe de vedere nu ies din casă.
Folosirea bastonului alb și cursurile de mobilitate sunt
rare, de aceea Răzvan vizitează periodic toate cele 7 școli
speciale pentru deficienți de vedere pentru a sta de vorbă
cu elevii, dar, cel mai important, pentru a-i scoate din rutină.
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Escalada construiește eroi
Escalada este unul dintre sporturile care generează cel mai ușor starea de
flux - de a trăi în prezent și de a te concentra 100% pe ce faci. Este o stare în
care limitele și fricile obișnuite nu mai au efect, blocajele dispar și reușim să
ne exprimăm potențialul la maxim. Pentru persoanele cu nevoi speciale, e un
moment de detașare de toate problemele și de depășire a fricilor, inclusiv frica
de judecata și percepția celorlalți.

Beneficii:
•

Facilitează dezvoltarea motorie fină și grosieră și
dezvoltarea psihomotricității (structurare spațială,
schema corporală, poziția corpului în raport cu spațiul,
adecvarea posturilor);

•

Creează o mai bună autocunoaștere, dezvoltarea
atenției și puterii de concentrare;

•

Ajută la dobândirea unor noțiuni disciplinare de bază,
dezvoltarea capacității de a găsi soluții și de a elabora
strategii;

•

Copiii sunt îndrumați și inspirați direct de foști
beneficiari care au trecut prin program și reprezintă
modele în comunitate.
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Cine sunt cei care îndrumă în
practicarea escaladei ca terapie:
•

Claudiu Miu, cățărător profesionist, multiplu campion
național, vicecampion și campion balcanic – inițiază
Climb Again în 2014, pentru a sprijini copiii cu nevoi
speciale să-și depășească limitele, prin practicarea
escaladei atât ca terapie, cât și cu perspective
competiționale;

•

Instructori de escaladă specializați și atestați de
Federația Română de Alpinism și Escaladă;

•

Terapeuți și manageri de proiect pentru proiecte
speciale;

•

Voluntari cu pregătire de specialitate (cadre didactice,
sportivi, terapeuți).
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Terapie prin escaladă

Schimbăm mentalități

Echipa de antrenori, instructori și voluntari Climb Again
lucrează săptămânal cu 50 de copii la centrul Climb
Again sau prin intermediul turnului mobil, în școlile
și instituțiile dedicate. Din echipă fac parte și foști
beneficiari Climb Again, tineri care și-au găsit vocația în
cățărat și care își doresc să fie modele de urmat pentru
tinerii aflați în aceeași situație.

Începând cu familiile – comunicăm modele
inspirationale (rezultate Lot Național) și progresul
copiilor. Avem sesiuni deschise în care prezentăm
cazuri și răspundem întrebărilor și oferim sesiuni
gratuite de kinetoterapie și psihoterapie.

Susținem performanța
Awareness
Ne dorim ca printr-un discurs pozitiv și prin promovarea
poveștilor de succes de la Climb Again, să influențăm
percepția generală asupra potențialului tinerilor cu
dizabilități și să contribuim la integrarea lor – fie prin
găsirea unei vocații prin cățărat, fie prin apartenența
și implicarea în comunitate. Susținem introducerea
în programa școlară a sesiunilor opționale de terapie
sportivă în incinta școlilor sau în centre specializate.

Fondat în 2016 și coordonat exclusiv de Climb Again,
Lotul Național de Paraclimbing a obținut medalii la
concursurile internaționale. Din iunie 2018, planul de
antrenament este realizat și monitorizat de cea mai titrată
echipă de antrenori de cățărat din lume – Lattice Training
(Marea Britanie). Anual, Lotul participă la 4-5 competiții
internaționale și la campionatul mondial, costurile fiind în
totalitate suportate de Asociația Climb Again.

Suntem prezenți la Centrul Climb Again deschis
în Șoseaua Berceni, nr. 8, Sector 4, București,
precum și în Timișoara, Arad, Cluj, Iași, prin
parteneriatele cu sălile de escaladă locale.
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Rezultate
De cinci ani (2014 – 2019) Climb Again schimbă fundamental viața copiilor și
tinerilor cu nevoi speciale cu care lucrează și îi ajută să se integreze în societate.
Fie că vorbim de proiectarea unor planuri de viitor (angajare, familie, implicare
socială) fie că dezvoltă abilități motrice independente (deplasarea individuală cu
bastonul), sau participarea la competiții de escaladă, copiii și tinerii din cadrul
Climb Again luptă în fiecare zi pentru o viață independentă.

Rezultate în cei 5 ani:

1.750 copii cu nevoi speciale direct
beneficiari ai serviciilor oferite;
Peste 5,000 beneficiari indirecți;
+17% creștere încredere în sine a copiilor
nevăzători după un eveniment;
300 copii tipici participanți la activități
împreună cu copii cu nevoi speciale;
Parteneriat stabil cu școlile speciale din țară;
Colaborări cu peste 15 ONG-uri;
Premii la concursuri naționale și
internaționale de escaladă;
Peste 50 de evenimente și demonstrații sportive;

Beneficiari
Climb Again susține copiii și tinerii
cu nevoi speciale datorită unor:
• Deficiențe senzoriale
(vizuale și auditive);
• Dizabilități fizice
și/sau neuromotorii;
• Deficiențe neurocognitive;
• Tulburări din spectrul
autist (TSA);
• Tulburări posttraumatice
(traume fizice sau emoționale);
• Copiii din instituțiile de plasament.
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Centrul Climb Again
Locul unde creștem oameni mari
Centrul Climb Again găzduiește o sală de cățărat (escaladă și boulder) și aventură
(cu poduri mișcătoare și cea mai mare tiroliană indoor din București), sală de
fitness, sală de antrenament profesionist pentru cățărători (cu campus, plăci
diverse, moonboard, system board) și zonă de relaxare.

În 2018 am deschis Centrul Climb Again, primul centru de
terapie prin escaladă pentru copii și tineri cu dizabilități din
Europa.
Centrul Climb Again găzduiește o sală de cățărat (escaladă
& boulder) și aventură, săli de antrenament și spații de
terapie și ateliere. Pe lângă antrenamentele sportive, copiii
se bucură de sprijin psihologic și terapeutic, precum și de
consiliere pentru o mai bună integrare socială.
De când am deschis Centrul, ne-au trecut pragul aproape
400 de copii și tineri cu deficiențe de vedere provenind de
la cele 7 școli speciale din țară și mai bine de 200 de copii
și tineri cu alte nevoi speciale.

Echipa Climb Again, formată din specialiști în domeniile
lor, oferă o abordare terapeutică integrativă care implică,
pe lângă activitățile sportive, și sprijin psihologic,
terapeutic și vocațional.
Din echipă fac parte și foști beneficiari Climb Again, tineri
care și-au găsit vocația în cățărat și care își doresc să fie
modele de urmat pentru tinerii aflați în aceeași situație.
În primul an de activitate la Centru, echipa Climb Again
a organizat cinci festivaluri de cățărat pentru copiii și
tinerii cu deficiențe de vedere, dintre care unul în natură,
promovând cățăratul la stâncă.

Sala de cățărat și aventură Climb Again
Toţi copiii şi tinerii cu nevoi speciale beneficiază de
servicii integrate gratuite la Centrul Climb Again.
Persoanele fără dizabilităţi pot utiliza facilităţile Climb Again
în schimbul unei contribuţii care este folosită pentru a
susţine serviciile oferite beneficiarilor cu nevoi speciale.
PROGRAM:
Luni - Vineri: 11:00 - 21:00
Sâmbătă: 11:00 - 14:00
(după ora 14:00 - petreceri copii programate anterior).
Duminică: spațiul este disponibil doar pentru petreceri
copii programate anterior.
ADRESA: Șoseaua Berceni nr. 8, București
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Campionii României
Lotul Național de Paraclimbing
Lotul de sportivi de performanță al Asociației Climb Again este format din copii și
tineri cu nevoi speciale care au început prin a practica escalada ca terapie pentru
dizabilitate. Instructori, voluntari, profesori, însoțitori, creștem împreună cu ei și îi
sprijinim în cultivarea curajului și dezvoltarea abilităților de viață independentă.

Fondat în 2015 și coordonat exclusiv de Climb Again, Lotul
Național de Paraclimbing a obținut medalii la concursurile
internaționale.
Din iunie 2018 planul de antrenament este realizat și
monitorizat de cea mai titrată echipă de antrenori de
cățărat din lume – Lattice Training (Marea Britanie).
Cei 12 membri actuali ai lotului, cu vârste cuprinse între
12-23 de ani, sunt tineri cu deficiențe de vedere, de auz
și neuromotorii, fiecare cu o poveste proprie de depășire
a imposibilului, ce nu se lasă definiți de dizabilitatea pe
care o au, ci de pregătirea lor ca sportivi de performanță,
pasionați și competitivi.
În fiecare an Lotul participă la 4-5 competiții internaționale
și la campionatul mondial.
Ei sunt cei care și-au cultivat în timp pasiunea pentru
escalada cu perspectivă de performanță formând, în 2015,
echipa de paraclimbing a României, sub îndrumarea Climb
Again. Joaca lor la cățărat s-a transformat ușor-ușor întrun proces de antrenamente intense, urmat de participarea
la concursuri naționale și internaționale. Cele 3, 4 sau chiar
mai multe antrenamente pe săptămână sunt completate
de cantonamente anuale de cățărat la stâncă.
Pasiunea pentru escaladă îi aduce împreună și îi motivează
continuu, iar cei mai mari, cu mai multă experiență, sunt
modele și mentori pentru cei mai mici.
Clubul Sportiv Climb Again este afiliat la Federația Română
de la Alpinism și Escaladă, afiliere care a condus la
recunoașterea oficială în 2015, în România, a disciplinei
paraclimbing (escaladă pentru persoane cu dizabilităţi).

“Titlul de Campion Mondial mă onorează.
Dar să știți că în spate este o muncă de
echipă, cu multe ore de antrenamente
și cu multe situații limită care ne scot
din zona de confort. Le mulțumesc
oamenilor care m-au adus prima dată în
sala de escaladă, celor care m-au învățat
să mă cațăr, celor care m-au încurajat și
susținut. Sunt fericit că am putut să fiu
eu acela care a urcat steagul României pe
prima treaptă a podiumului.”
COSMIN CANDOI - 17 ANI
Campion Mondial la categoria B3, component
al Lotului Național de Paraclimbing

PARTICIPĂRI LA COMPETIȚII
NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
Campionatul Mondial de Escaladă
(IFSC Paraclimbing), Paris, Franța
Etapele de Cupă Mondială
(IFSC Paraclimbing), Briançon, Franța și
Edinburgh, Marea Britanie

“Lotul de performanță a ajuns să reprezinte
pentru mine o a doua familie prin faptul că
petrec foarte mult timp cu acești oameni și
am ajuns să mă atașez de ei.
Învăț foarte multe lucruri în fiecare zi, nu
numai din practicarea escaladei ca atare, dar
și de la oamenii cu care lucrez împreună –
colegi, antrenori, concurenți – exact ca într-o
familie. Cu alte cuvinte, e o experiență tare!”

IFSC Paraclimbing Master
Imst, Austria
Campionatul Mondial de Escaladă
(IFSC Paraclimbing), Paris, Franța,
Innsbruck, Austria și Briançon, Franța
Campionatul Național de Bouldering
România

RĂZVAN NEDU - 23 ANI
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Medalii
Lotul Național de Paraclimbing
Campionatul Național de Paraclimbing al
Marii Britanii – BMC Paraclimbing Series
2016 & 2017
6 sportivi cu deficiențe de vedere și auz
2017
Cosmin Candoi – Vicecampion la categoria deficienți de vedere

Campionatul Mondial de Escaladă (IFSC
Paraclimbing), Paris, Franța (2016), Innsbruck,
Austria (2018), Briancon, Franța (2019)
2016
Răzvan Nedu – locul 6
2018
Răzvan Nedu – locul 7
Florin Alin Ana – locul 8
2019
Cosmin Candoi – locul 1 - medalie aur
Cezar Ciucă – locul 4
Răzvan Nedu – locul 5
Anita Constantinescu – locul 4
Alex Benchea – locul 7

Etapele de Cupă Mondială (IFSC Paraclimbing)
Briançon, Franța (2017 & 2018) și Edinburgh,
Marea Britanie (2017)
Briançon, Franța, 2017
Răzvan Nedu – locul 5
Florin Alin Ana – locul 7
Briançon, Franța – 2018
Florin Alin Ana – locul 3
Răzvan Nedu – locul 5
Edinburgh, Mare Britanie - 2017
Răzvan Nedu – locul 7
Florin Alin Ana – locul 8

IFSC Paraclimbing Master – IMST Austria
(2017-2019)
2017
Răzvan Nedu – locul 3
Florin Alin Ana – locul 5

PARTICIPĂRI LA COMPETIȚII
NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

2018
Răzvan Nedu – locul 2
Florin Alin Ana – locul 5
Cosmin Candoi – locul 1
Alexandru Simion – locul 2
Robert Al-Radi – locul 3
Alin Cojoacă – locul 3
2019
Răzvan Nedu – locul 3
Cosmin Candoi – locul 1
Cezar Ciucă – locul 2
Alexandru Simion – locul 3
Ana Ciorap – locul 1
Valentin Andrieș – locul 7
Alin Cojoacă – locul 5
Alex Benchea – locul 4

©Sytse van Slooten

©Sytse van Slooten

Campionatul Național de Bouldering – România
2018
Cosmin Candoi – locul 3
2019
Cosmin Candoi – locul 3
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Mulțumim partenerilor noștri
Partener Strategic

Parteneri Corporate

Finance Support

Fotografilor implicați

Mircea Struțeanu Photography

Corey Photo

Grafic designerilor minunați

Anca Mateescu
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2018 HIGHLIGHTS
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1. Inaugurarea Centrului Climb Again
În februarie 2018 ne-am propus imposibilul: deschiderea
primului Centru de Escaladă din România dedicat copiilor
și tinerilor cu nevoi speciale. Cu ajutorul generos al
Kaufland România, am depășit imposibilul. Ne-au ajutat să
închiriem, amenajăm și lansăm Centrul Climb Again.
Inaugurat în septembrie 2018, cu o capacitate de peste
60 de persoane, este primul centru de terapie prin
escaladă pentru copii și tineri cu nevoi speciale din Europa.
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SERVICII
Terapii/intervenții pentru copii și
tineri cu nevoi speciale
(escaladă, psihoterapie, kinetoterapie,
ateliere creație, ateliere independență, etc.)
Antrenamente Lot Național Paraclimbing
Programe de grup și evenimente
incluziune (Festival Național Climb Again,
Luna Altfel, etc.)
Acces copii și adulți fără dizabilități la
facilitățile sălii
(intrări individuale și/sau abonamente)
Petreceri copii/teambuildinguri adulți

2. Reprezentarea României la competiții
internaționale de Paraclimbing
Fondat în 2015 și coordonat exclusiv de Climb Again, Lotul
Național de Paraclimbing a obținut medalii la concursurile
internaționale.
Din iunie 2018 planul de antrenament este realizat și
monitorizat de cea mai titrată echipă de antrenori de cățărat
din lume – Lattice Training (Marea Britanie).
În fiecare an Lotul participă la 4-5 competiții internaționale și
la campionatul mondial.

3. Puternici Împreună - primul Festival
Național de escaladă dedicat copiilor și
tinerilor cu nevoi speciale
Decembrie 2018: 65 de copii și tineri cu deficiențe de vedere
proveniți de la cele 7 școli speciale din toată țara și 15 copii
și tineri tipici au participat la cel mai mare eveniment de
incluziune prin escaladă organizat în România.
Sub deviza “Puternici Împreună”, Asociația Climb Again
a organizat un festival de activități sportive: escaladă pe
perete vertical, activități specifice unui parc de aventură și
tiroliană, ateliere de creativitate, orientare și terapie prin
muzică, toate având ca beneficiari direcți copiii și tinerii cu
deficiențe de vedere.
Proiectul a fost derulat de Climb Again și finanţat prin
programul „În stare de bine”, susţinut de Kaufland România
şi implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile (www.instaredebine.ro)

Evenimente de cățărat
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6. Comunicare constantă și apariții media
Peste 100 de apariții media și mențiuni în social media (reviste,
bloguri, Instagram, Facebook)
“Pune-te în ochii lor” - o campanie inițiată de Climb Again în
perioada mai-iunie 2018 având ca obiectiv strângerea de fonduri
pentru deschiderea centrului de terapie prin sport adresat
copiilor cu nevoi speciale. Peste 20 de vedete s-au implicat în
transmiterea mesajului de susținere a campaniei.

4. Participarea la Swimathon
Patru echipe de înotători au participat la Swimathon
pentru a strânge fonduri pentru Climb Again. Împreună am
reușit să strângem suficienți bani pentru a trimite Lotul
Național la competițiile din Austria și Franța.
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5. Peste Limite:
Copii cu nevoi speciale la escaladă
Proiect susținut de Consiliul Local Sector 6 prin DGASPC.
Încă din 2015 ne unim forțele și ajutăm peste 190 de copii și
400 de părinți și însoțitori să aibă acces la servicii gratuite
de terapie prin escaladă.

5 stații de televiziune au preluat spotul campaniei (ProTV,
România TV, Digi 24, National TV, N24) și 10 ziare și reviste de
social & lifestyle au publicat articole despre proiect.
MULȚUMIM:
Crina Semciuc
Dana Rogoz
Marius Manole
Cristi Simonca
Codin Maticiuc
Alex Grecu
Cosmin Dominte

Olimpia Melinte
Andreea Lițescu
Adina Stolojan
Alex Filip
Mihai Călin
Cristian Manafu
Maia Morgenstern
Little Corner of Joy

Dorin Bofan
Sebastian Coțofană
Sologiuc Gheorghe
Ana Odagiu
Ana Popescu
Șerban Pavlu
Vlad Negoițescu
Baris Aktas
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1. Festival Puternici Împreună (ediția II)
După succesul primei ediții, am organizat în aprilie
2019 a doua ediție a Festivalului Climb Again, sub
deviza “Puternici Împreună”. Peste 70 de copii și tineri
cu deficiențe de vedere din cadrul celor 7 școli speciale
din toată țara și 15 copii și tineri tipici din București au
participat la a doua ediție a celui mai mare eveniment de
incluziune prin escaladă organizat în România.

”Am fost și la prima ediție, în decembrie,
iar acest sport m-a cucerit. În fiecare
săptămână merg la o sală în Timișoara,
dar festivalul de cățărat este cel mai
distractiv lucru pe care l-am făcut alături
de alți copii. Toată lumea ne încurajează
și putem să facem lucruri ieșite din
comun pentru noi”
ANDREEA, elevă de 14 ani
Liceul Special Iris din Timișoara.

DIN 2019

Sponsor exclusiv: Kaufland România

2. Festival Puternici Împreună (ediția III)
Deja o tradiție - pentru a treia ediție am venit cu o noutate:
Festivalul Climb Again în natură, organizat sub forma
unei tabere de cinci zile care să permită copiilor să
experimenteze și escalada la stâncă, în Cheile Sohodolului,
lângă Târgu Jiu, în perioada iulie – august 2019.
Beneficiari: 25 de copii de 12-15 ani cu deficiențe de
vedere din cele șapte școli speciale pentru nevăzători din
țară și 5 copii de 12-15 ani fără dizabilități din București.
Conform sondajului realizat de Reveal Marketing
Research, după Festivalul de Cățărat în Natură, copiii spun
că sunt capabili să interacționeze cu alți copii și să lege
prietenii, indiferent de starea de sănătate.
Mai mult decât atât, copiii și tinerii cu deficiențe de vedere
spun că sunt dornici de interacțiuni cu tineri și copii tipici,
iar cea mai importantă activitate pe care își doresc să o
facă împreună (echipe mixte văzător – nevăzător) este
sportul, în general, escalada, în special.
Sponsor exclusiv: Kaufland România
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3. Festival Puternici Împreună (ediția IV)
Ca și până acum - festivalul (23 noiembrie ) se adresează
pe de-o parte persoanelor cu deficiențe de vedere din toată
țara (cu preponderență din cele șapte școli speciale din
țară: 2 în București, Cluj Napoca, Arad, Buzău, Timișoara,
Târgu Frumos), și pe de altă parte copiilor tipici interesați
sau pasionați de escaladă și aventură din București.
Creștere post eveniment în rândul tinerilor nevăzători:
+32% dintre cei intervievați declară că știu să folosească
bastonul.
Beneficiari: 70 de copii și tineri cu deficiențe de vedere
și 30 de copii tipici
Sponsor exclusiv: Kaufland România

”Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut că
am plecat din Târgu Frumos să venim la
cățărat în București, la Climb Again. Tot
drumul m-am întrebat de unde am să
știu că am ajuns sus, la tavan. Mi-a plăcut
foarte tare că sus, acolo, am descoperit
niște trompete pe care le-am tot apăsat
când ajungeam în vârf și toată lumea știa
că am mai făcut un traseu”
IONUȚ, elev de 14 ani
Liceul Special Moldova

”Încă de la prima ediție a festivalului am
fost fermecați de entuziasmul puștilor.
Rezultatele studiilor noastre, realizate
ante și post fiecare eveniment Climb
Again - Puternici Împreună, ne confirmă
că escalada este asociată cu emoții
pozitive, energie și motivație.
Toți cei care participă la festival au parte
de experiențe complete - sport, distracție,
incluziune, mobilitate, joacă, și ne spun că
evenimentele noastre îi provoacă să facă
mai multă mișcare.”
ANA ANTON, Manager Programe
În Cadrul Asociației Climb Again
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4. Sesiuni de terapie prin escaladă
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5. Camera de terapie powered
by Viva Credit

6. Terapie prin escaladă – deschidere
minicentre în Timișoara și Iași
Pentru a oferi și școlilor din țară acces la soluțiile noastre
continue, pentru cât mai mulți dintre copiii nevăzători
(și nu doar ocazional, cu ocazia festivalului), am deschis
Minicentre Climb Again în apropierea școlilor de
nevăzători, replicând astfel succesul și impactul pe care îl
avem în București.

Astfel, oferim săptămânal:

Ne dorim ca din ce în ce mai mulți copii cu nevoi speciale
să descopere beneficiile escaladei ca terapie și să
beneficieze de soluții integrative complete. Climb Again
este locul unde împreună depășim imposibilul, așa că
am lansat alături de Viva Credit camera de terapie, un loc
unde orice copil sau tânăr cu nevoi speciale, dar și familiile
acestora, pot beneficia gratuit de consiliere psihologică.

•

Activități camera de terapie:

Echipa de antrenori, instructori și voluntari Climb Again
lucrează săptămânal cu 50 de copii la centrul Climb Again
sau prin intermediul turnului mobil, în școlile și instituțiile
dedicate. Din echipă fac parte și foști beneficiari Climb
Again, tineri care și-au găsit vocația în cățărat și care
își doresc să fie modele de urmat pentru tinerii aflați în
aceeași situație.

Sesiuni de terapie prin escaladă prin intermediul
panoului mobil, copiilor de la Școala Specială pentru
Deficienți de Vedere și Auz București

•

Sesiuni de terapie prin escaladă la Centrul Climb
Again pentru 50 de copii cu nevoi speciale

•

Sesiuni de terapie prin escaladă la Centrul Climb
Again pentru 30 de copii cu deficiențe de vedere de la
Școala Specială pentru Deficienți de Vedere din Buzău

De asemenea, oferim intervenții și terapii prin escaladă în
Arad și Cluj prin intermediul sălilor partenere: One Move
Arad și Skai Urban Crag.
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•

Ședințe individuale de psihoterapie pentru copii

•

Ședințe individuale de consiliere psihologică
pentru părinți

•

Terapie prin joc/pauze de învățare prin joc

•

Accent pe nevoi specifice (ex. logopedie)

•

Grupuri de dezvoltare personală cu diverse teme

•

Grupuri de socializare

Climb Again susține copiii cu nevoie speciale în practicarea
escaladei pentru dezvoltarea abilităților de viață
independentă și de integrare socială. Îi învață pe copii să
practice escalada atât ca terapie pentru dizabilitate, cât și cu
perspective competiționale (paraclimbing). Ne dorim să îi și
ascultăm pe copii și să le fim aproape emoțional. Apreciem
susținerea Viva Credit, astfel de abordări sunt cele care fac
diferența și contribuie la dezvoltarea tuturor.

Colaborarea cu școlile speciale pentru deficienți de
vedere – Liceul Teoretic Iris din Timișoara și Liceul Special
Moldova din Iași, la care se adaugă dorința copiilor de
a se cățăra mai des, i-a determinat pe coordonatorii
Asociației Climb Again să identifice și să pună bazele
unor parteneriate speciale cu sălile de cățărat One Move
din Timișoara și cu Zero Gravity din Iași. Minicentrele de
escaladă sunt un proiect al Asociației Climb Again pentru
a oferi copiilor cu dizabilități acces la terapie prin escaladă
și oportunități de interacțiune și socializare.
Se perpetuează, astfel, succesul și impactul pe care Climb
Again – Centrul de terapie prin escaladă pentru copiii cu
dizabilități l-a avut în București, odată cu deschiderea de
anul trecut, cu sprijinul Kaufland România.
„Minicentrele de escaladă pe care le-am gândit în
parteneriat cu școlile și sălile locale de cățărat sunt
cele mai bune exemple de colaborare, atât pentru
incluziunea tinerilor cu deficiențe de vedere, cât și pentru
identificarea și selectarea talentelor pentru Lotul Național
de Paraclimbing. Suntem printre cele mai bune echipe
din lume, anul acesta colegul nostru Cosmin Candoi este
Campion Mondial la categoria B3 – dedicată sportivilor
care au o vedere între 5 și 20%, iar pe viitor vrem să
menținem România pe podium”, Răzvan Nedu, căpitanul
Lotului Național de Paraclimbing.

DIN 2019

Locații:
•

Timișoara: în colaborare cu Liceul Teoretic Special Iris
Timișoara & Sala de cățărat One Move

•

Iași: în colaborare cu Liceul Special “Moldova” din
Tîrgu Frumos & Sala de cățărat Zero Gravity

Beneficiari: aproximativ 100 copii
Sponsor exclusiv - Kaufland România

7. Moș Crăciun la Cățărat
& Trofeul Fără Limite
Ne bucurăm de orice moment de sărbătoare, astfel că
”Moș Crăciun la Cățărat” este petrecerea noastră de final
de an, zi în care adunăm laolaltă toate grupele de copii cu
nevoi speciale. Ne cățărăm împreună, chicotim, zâmbim
mult. Iar pe lângă escaladă și aventură, puștii au participat
și la un atelier de creație, de dezvoltare a dexterității și la
un atelier creativ de povești. O mulțime de spiridusi i-au
dat o mână de ajutor Moșului și merită mulțumirile noastre
pentru că ne înțeleg și ne susțin! Adunăm toate grupele
de copii la petrecerea de cătărat și înainte să intre copiii în
vacanța de vară, în cadrul proiectului Trofeul Fără Limite.
Mulțumim, FTMB!
Proiecte susținute de: Fundația pentru Tineret București
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8. Expediție Teofil Vlad ascensiune Everest (8848 de metri)
Teofil Vlad, unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști români,
cel care a cucerit recent Vârful Pumori din Himalaya –
7160 metri, a cucerit Everestul. Începând cu 21 martie, el a
plecat într-o călătorie care a durat mai bine de două luni și
jumătate, iar pe lângă împlinirea unui vis din copilărie, Teo
a dus sus, la înălțimea celor 8848 de metri, mesajul Climb
Again.
”Cauza Climb Again este una care merită promovată. Dacă
anul trecut am avut o realizare sportivă importantă, care
mi-a adus mari satisfacții personale – premiera pe Pumori,
am decis că este momentul să fac ceva care să însemne
ceva nu doar pentru mine. Cum alpinismul este unul dintre
lucrurile la care mă pricep, cum Everestul este un simbol
cunoscut și înțeles, am decis să transmit mesajul Climb
Again urcând pe cel mai înalt vârf din lume. Sper ca în
acest fel să creștem vizibilitatea în rândul publicului larg
asupra activității Climb Again”, Teo Vlad.

9. Echipa Climb Again la Bucharest Half
Marathon
Bucharest HALF MARATHON ne-a umplut de energie.
Atât pe componenții Lotului Național de Paraclimbing,
participanți la competiție, cât și pe prietenii care au alergat
alături de ei.

Pagina 32

DIN 2019

10. Expediție Alex Benchea - primul
alpinist român nevăzător care cucerește
Kilimanjaro (5.895 m)
Alex BENCHEA (20 ani) este complet nevăzător, și,
de când se știe, cel mai mare vis este să urce pe
muntele Kilimanjaro (5.895 m). S-a născut nevăzător,
dar acest lucru nu a fost nicicând o limitare pentru el.
Practicarea escaladei și includerea sa în Lotul Național de
Paraclimbing cu ajutorul Asociației Climb Again l-au dus
din ce în ce mai aproape de împlinirea visului său.
Copilăria și-a petrecut-o la Adjudeni, județul Neamț, unde
natura și-a făcut loc în sufletul lui.
Alex a urmat apoi liceul de filologie la Târgu Frumos, aflat
la 35 de kilometri de satul natal. Kilometri pe care, de
altfel, i-a parcurs de multe ori pe jos.
Acum, Alex este student la Facultatea de Geografie,
Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj și e pasionat de
călătorii și alpinism.
Alex a fost însoțit de alpinistul Cosmin Andron pentru a
cuceri plafonul Africii. Alex Benchea și Cosmin Andron
au plecat din București pe 10 decembrie, iar cinci zile
mai târziu, alpinistul nevăzător a reușit să urce pe vârful
Kilimanjaro (5.895 de metri).
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11. Recorder.ro – Eseu despre orbire
Recorder.ro a realizat un articol despre Climb Again și
viața copiilor și tinerilor cu nevoi speciale de la Centrul de
escaladă.
Asociația Climb Again a fost inclusă în programul
#ÎNSTAREDEBINE, finanțat de Kaufland România o.
Materialul a fost realizat în parteneriat cu Kaufland România.

12. Am sărbătorit 1 an de la
lansarea Centrului
Cu ocazia Zilei Mondiale a Bastonului Alb (15 octombrie),
Centrul Climb Again – primul centru de terapie prin sport
pentru copiii cu dizabilități din Europa, a împlinit un an.

DIN 2019

14. Îndrăznește să fii lider – povestea lui
Răzvan Nedu, căpitanul Lotului Național
de Paraclimbing
Pe site-ul ProTV al campaniei participanții au putut înscrie
povestea unui lider, a unei persoane care prin acțiunile
sale îi inspiră și pe alții și, împreună, împing România
spre mai bine. Scopul campaniei a fost acela de a face
cunoscută publicului larg activitatea acestor lideri.

15. Peste 50 de apariții media
Vorbește Lumea, Neața cu Răzvan&Dani, La Măruță,
TVR, Antena 1, România Pozitivă

Efortul echipei Climb Again și reușitele copiilor cu deficiențe
nu ar fi fost posibile fără ajutorul companiilor partenere, dar
și al donatorilor.

13. Ne-ai cunoscut și la TedXBucharest
Am fost prezenți și la TEDxBucharest, unde, cu bunăvoința
organizatorilor, am avut un stand de prezentare al Climb
Again și o expoziție foto.

Evenimentul a generat peste 70 de apariții în media online
și 300,000 vizionări.
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Raport financiar

RAPORT
FINANCIAR 2019

Venituri
comerciale
11%

Cheltuieli
indirecte
19%

Donații
individuale
14%

Venituri
de la companii
75%

Lotul Național
de Paraclimbing
24%

Programe
beneficiari
direcți
57%

Venituri 2019 (lei)
Venituri de la companii

683,224

Donații individuale

132,635

Venituri comerciale

99,152

TOTAL VENITURI

915,011 Lei

Cheltuieli 2019 (lei)
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Programe beneficiari direcți

406,981

Lotul Național de Paraclimbing

171,441

Cheltuieli indirecte

138,302

TOTAL CHELTUIELI

716,724 Lei
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Meet the magic makers

Meet the magic makers
RĂZVAN NEDU
instructor de escaladă
COSMIN CANDOI
instructor de escaladă
ROBERT AL-RADI
instructor de escaladă

CLAUDIU MIU
Fondator și Președinte

ANA ANTON
Manager Programe

RADU IONESCU
Manager Dezvoltare

FLORIN ALIN ANA
instructor de escaladă
FLORIN SELEJAN
instructor de escaladă
IULIAN FARKAȘ
Responsabil mentenanță Centru
CRISTIAN VLAD
instructor de escaladă

BIANCA SBÎRCEA-CONSTANTIN
Fundraising Manager

RALUCA COSMESCU
Psihoterapeut

GABRIELA GÂRJOABĂ
Consultant Comunicare

OVIDIU AVORNICESEI
instructor de escaladă,
sala parteneră Zero Gravity,Iași
ANDREI BAT
instructor de escaladă,
sala parteneră Zero Gravity,Iași

Voluntari:
ALEX SIMION
CEZAR CIUCĂ
ENDRE ATTILA
OANA GORDUNA
VLAD ENACHE
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ANDREEA SELEJAN
IULIAN NICHIFOR
PERSIDA DINU
ALMINA DINU
OCTAVIAN COPACI

LAURA RĂCEANU
ANA ZAHARIA
ANDREI LECA
IOANA SPIRIDON
ANTONINA RISCUȚĂ

TEODORA BECHEANU
GABRIEL DULU
RAISA RJENOVSCHI
VLAD ȘUCALIUC

ALEXANDRA KRASTA
instructor de escaladă,
sala parteneră One Move,
Timișoara
LORENA ȘOIMOȘAN
instructor de escaladă,
sala parteneră One Move,Arad
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Support us. We like you
Donează
Cel mai simplu: susține misiunea Climb Again cu un SMS
cu textul VEZI la 8844 (2euro/lună). Sau află mai multe
despre alte feluri de a dona pe pagina oficială Climb Again.
Fii voluntar
Avem nevoie de oameni inimoși care să ne ajute.
Devino voluntar și ajută-ne să realizăm proiecte
ambițioase în continuare.
3,5% fac 100%
Dacă eşti salariat sau obții venituri asimilate, poţi
direcţiona 3,5% din impozitul pe venit către Climb Again.
Hai la cățărat
Toate veniturile din activitățile comerciale ale Centrului
Climb Again ne ajută să ne continuăm misiunea!
Ia-ți colegii într-un teambuilding cu o cauză sau susține
cauza noastră la Swimathon, evenimentele de alergare
– în București, la munte sau la mare. Recomandă-ne ca
partener de CSR unei persoane dintr-o companie prietenă.

climbagain.ro
Pagina 38

@ClimbAgain

climb.again
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@ClimbAgain

climb.again

