
EVENIMENT DEDICAT COPIILOR CU 
DIZABILITATI ORGANIZAT DE :

 CU SPRIJINUL:



info asociatie
In prezent, in Romania exista 757.248 de persoane cu dizabilitati, 
mai mult de 2% din populatia Romaniei. Din acestea, peste 
jumatate isi doresc sa practice activitati sportive, insa nu li se 
ofera sprijinul si ajutorul. 
Piedicile majore care stau in calea afirmarii persoanelor cu 
dizabilitati sunt: atitudinile negative, gandirea stereotipica si 
presupunerile privitoare la ce pot si ce nu pot persoanele cu 
dizabilitati. 

Din acest motiv, tanarului Craciun Alexandru Flavian, aflat de 
asemenea in scaun rulant, a  infiintat Asociatia Primii pasi Spre 
Performanta, pentru a acorda sprijinul necesar persoanelor cu 
dizabilitati si de a le acorda o noua sansa pentru a-si indeplini 
dorinta.



info event
IAsociatia Primii Pasi spre Performanta impreuna cu United Way, 
cu sprijinul Metropolitan Life, organizeaza un eveniment dedicat 
copiilor cu dizabilitati aflati in plasament si centre speciale, ce 
are ca scop reintegrarea in societate a 30 de copii cu ajutorul 
sportului.  

Copiii vor fi atent selectionati si mai apoi vor intra intr-un proces 
de reintegrare prin sport, primul pas realizandu-se cu ocazia 
evenimentului "Sport pentru speranta".  

Evenimentul urmeaza sa fie programat in perioada 20-30 aprilie 
si se va desfasura pe parcursul unei zile intregi, de la ora 9 la 17.



Detalii event
Ziua evenimentului va fi impartita in 2 lectii de tenis desfasurate simultan pe doua terenuri,  cu antrenor 
specializat, in care fiecare copil va fi invatat ideile de baza in tenis. Fiecare lectie va dura 1h si jumatate.  
In pauza dintre lectii copiii vor fi rasfatati cu o masa speciala, moment prielnic pentru ei sa socializeze si sa se 
imprieteneasca
Dupa pauza de masa va urma un schimb de mingii cu un sportiv vedeta care va fi comunicat ulterior (momentan 
suntem in discutii). Precum si o sesiune de autografe.
copiii vor lua parte si la o discutie cu un pshilog sportiv care ii va ajuta sa intelega si sa gestioneze starile 
emotionale prin care trec si cum sa se redescopere si exprime prin sport, dezvoltand ideea ca sportul este cel 
care poate ajuta un copil cu dizabilitati sa se reintegreze rapid inapoi in societate, stima de sine crescand in 
momentul atingerii performantelor
 la final toti copiii vor primii diplome si medalii de participare

CUM  SE VA DESFASURA EVENIEMNTUL SPORT PENTRU SPERANTA?



“Pana la varsta de 19 ani am fost un tanar perfect normal, dar din cauza unei erori medicale in urma 
unei operatii la coloana, am devenit utilizator de scaun rulant. De atunci viata mea s-a schimbat 

total, transformandu-ma intr-o alta persoana. Timp de 2 ani am refuzat sa ies din casa, devenind o 
persoana din ce in ce mai retrasa si mai izolata, dar cu ajutorul unei fundatii din Bucuresti am 

participat la o tabara sportiva in cadrul careia am interactionat pentru prima oara cu tenisul de 
camp in scaun rulant. Pas cu pas am reusit sa imi depasesc limitele si sa-mi demonstrez mie insumi 

ca pot mai mult decat un om normal. 
 

Sportul a avut un impact foarte mare asupra mea, transformandu-ma dintr-o persoana izolata intr- 
un tanar ACTIV. Acest lucru imi doresc sa realizez si pentru ceilalti copii cu ajutorul asociatiei si cu 

ajutorul evenimentului "Sport pentru speranta". Sa le arat ca sportul este calea."

F L A V I A N  C R A C I U N  -  P R E S E D I N T E  A P P S P

SPORT PENTRU SPERANTA



fii alaturi de noi

ne poti ajuta oferindu-ne produse dedicate copiilor sau cu 

tematica sportiva pe care sa le oferim cadoou copiilor

ne poti ajuta oferind produse de 

catering/sucuri/apa/deserturi, pe care sa le servim la masa 

de pranz

ne poti ajuta dand vestea mai departe despre eveniment

IMPREUNA OFERIM SPORT PENTRU SPERANTA



SPORT PENTRU SPERANTA

Va multumim!
FLAVIAN CRACIUN: 0761041218 | office@appsp.ro 

IOANA PREDOIU:  0761157154 | ioanapr.predoiu@gmail.com


