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Provocarea face parte din vo-
cabularul şi din activităţile 
Respiro, pentru că zilnic avem 

parte cu toţii de ea, lucrul acesta 
ne place pentru că vedem rezultate 
frumoase şi mai ales,  rezultate care 
au  semnificaţie în viaţa a mii de ti-
neri. Pentru partenerii Respiro, este 
o provocare să se adapteze proiec-
telor la care lucrăm împreună. 
Chiar dacă volumulul de lucru este 
de multe ori solicitant, de fiecare 
dată avem satisfacția lucrului bine 
făcut! A lucra în echipa Respiro 

înseamnă  în mod obligatoriu, a 
împărtăși valorile Respiro și anume 
a-ți dori în fiecare zi să fii din ce în 
ce mai bun în ceea ce faci, să fii cea 
mai buna versiune a ta. 
În echipa Respiro primează pasiu-
nea de a-i ajuta pe tinerii din jurul 
nostru, prin valorile pe care noi 
le-am descoperit și pe care dorim 

să le împărtăşim unui număr cât 
mai mare de doritori de cunoaștere. 
Cele șase proiecte mari ale 
Asociaţiei și altele mai mici 
reprezintă un volum de muncă de 
spre care nu poți niciodată să spui 
că l-ai finalizat. 
Anul 2016 a fost anul maturizării 
pentru Respiro. În primul rând, 
echipa noastră a crescut din punct 
de vedere numeric de la lună la 
lună, ajungând la 17 persoane im-
plicate activ în proiecte, exceptând 
voluntarii. 

Scopul acestui raport este ca 
împreună cu partenerii și benefi-
ciarii proiectului Respiro să facem 
o retrospectivă a anului 2016 cu 
puncte tari și puncte slabe, pen-
tru ca pe această bază să abordăm 
viitorul cu încredere în capacitatea 
de a evita obstacolele și a fructifica 
oportunitățile. 

Ne place să vorbim despre provocări nu în 
sensul negativ, ci pur şi simplu ca ceva care 

ne colorează viaţa, ne ajută să ne dezvoltăm şi 
ne învaţă în fiecare zi cum să ne facem treaba 

cu mai mult profesionalism. 

2016
 Mereu provocator   

Echipa Respiro
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1
ReîncaRcă-te 
câștigând puterea de a 
merge mai departe cu 

optimism și entuziasm, cu 
valori, principii și abilități 

Aceste principii se regăsesc în toate 
activităţile pe care le desfăşurăm, pentru 
binele tinerilor, din mediul online şi offline.

2
elimină  

factoRii toxici 
adăugând calitate vieții și 
compensând cu practici 

sănătoase

3
DescopeRă 

profunzimea unei vieți 
trăite după principii 

solide 4
expeRimentează
 bucuria aplicării principiilor 

în viața personală și în relațiile 
cu ceilalți

5
tRăiește viața  

la maximum
 cautând excelența în tot ceea 

ce faci, trăind în cea mai bună și 
utilă variantă a ta!

viziune
 despre noi 

7600
tineri din 

mediul offline

250 000
tineri din 

mediul online
rezultate:

 misiunea noastră este de a 
 oferi tinerilor MoMente de 

 respiro, pentru a experiMenta 
 Valorile şi principiile unei 

 Vieţi trăite la maximum. 
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echipa
Gabriel Iarca - Preşedinte

Robert Mandache - Vicepreședinte
Ovidiu Pascu - Secretar

RespiRotime
Teodora Paraschiv - manager de proiect 

Cristina Işvan - asistent manager respirotime
Dorelia Larisa Pironea - redactor respirotime.ro

Gabriel Ciocârlan - redactor respirotime.ro
Abigaela Bâlbâie - redactor respirotime.ro
Marta Popescu - redactor respirotime.ro

BiBlioteca
Luana Bărbuceanu - manager de proiect

Florin Bică - asistent manager biblioteca respiro

teajut.Ro
Ramona Dragomir - manager de proiect 

Oana Ghimbuluţ - asistent manager teajut.ro

masteRtin
Ana Băcanu - manager de proiect

pRoiecte offline
Ruben Sava - manager de proiect ceainariarespiro.ro
Teofil Braşov - manager de proiect Seminarii in şcoli
Costel Gogoneaţă- responsabil centru de influenţă

GRafică & WeB
Răducu Popa - programator

Bogdan Pană - adminsitrator web
Corina Bugan - manager grafică
Vlad Mândăianu - editor grafică

Mark Grigore - editor grafică
Gabriel Dragu - editor grafică
Toni Gancea - editor grafică

Stelian Nedelcu - editor grafică

loGistică
Diana Mârzac - Secretar  
Iuliana Ivănuş - Contabil

5



La începutul anului, echipa Respi-
roTime a organizat un program de 
internship la care au participat 20 
de redactori, editori şi traducători 
voluntari, unii dintre ei fiind cola-
boratori activi şi în prezent. În urma 
internshipului desfăşurat pe o peri-
oadă de trei luni, am reuşit să adu-
găm echipei încă 10 contribuitori. În 
prezent avem o echipă de redacţie 
formată din 30 membri, dintre care 
7 membri activi şi restul voluntari, 
traducători sau contribuitori. 

Rezultate WeBsite 
Anul 2016 a adus noi schimbări pe 
RespiroTime. În perioada de vară 
site-ul a fost regândit în ce priveşte 
forma, conţinutul şi categoriile, mi-
zând pe lucruri simple şi de efect. 
Acesta a căpătat o altă înfăţisare, 
mult mai tinerească şi în conformi-
tate cu ultimele tendinţe.
La începutul lunii septembrie, în 
urma unor probleme de ordin teh-
nic, am decis ca site-ul să fie mutat 
de pe Wordpress pe Symphony. 
Odată cu platforma nouă am reve-
nit cu un concept tineresc, fresh şi 
actual. În perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2016, website-ul Res-
piroTime (www.respirotime.ro) a 
avut un total de 91.362 de vizitatori, 
acest lucru însemnând o medie de 
7613 de vizitatori pe lună.

social meDia
Pagina de Facebook a revistei a 
crescut pe parcursului anului 2016 
cu 1783 de like-uri, având în prezent 
7198 de like-uri. Revista RespiroTi-
me este prezentă şi în alte reţele 
de socializare pe lângă Facebook, 
fiind create pagini şi pe platformele 
Twitter, Google+ şi Instagram. 

planuRi De viitoR
RespioTime îşi propune ca în me-
diul online să crească numărul de 
articole, like-urile de la pagina de 
Facebook şi numărul de utilizatori 
de pe site. 
Vrem să dezvoltăm canalele de so-
cial media pentru o promovare cât 
mai eficientă şi pentru a imprima 
cuvântul emblematic: Respiro, în 
rândul utilizatorilor. 
Din punct de vedere redacţional, 
ne propunem să consolidăm echi-
pa, să creştem calitatea articolelor, 
să dezvoltăm categoriile Inspirație 
şi Fresh şi să implementăm o nouă 
categorie -– Recomandări. 
În mediul offline, ne propunem să 
dezvoltăm cât mai mult programul 
de internship pentru voluntari, să 
concepem campanii sociale pentru 
tineri şi să dezvoltăm la maxim cam-
pania deja creată.

respirotime
Dezvoltată în mediul online, publicaţia RespiroTime constituie platforma 
generală a proiectelor noastre, oferind posibilitatea abordării tinerilor prin 
explorarea unor subiecte actuale.

facebook/RespiroTime
www.RespiroTime.ro

278
articole

+1783
like-uri pe 
Facebook

91362
vizitatori site
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Anul 2016 a fost anul de maturiza-
re pentru proiectul Bibliotecii. De 
la dezvoltarea site-ului, căutarea 
de colaboratori, abordarea unor 
edituri pentru stabilirea parteneri-
atelor, toate acestea ne-au arătat 
că proiectul are un mare potenţial, 
însă este nevoie de perseverenţă şi 
răbdare pentru dezvoltare. 

Rezultate WeBsite
Una dintre reuşite a fost aceea că, 
dintre cele 10 materiale noi pe care 
le-am produs, am reuşit să tipărim 
trei: Ce să facem când ne întâlnim, 
Rekomandor, Alege să Alegi. De ase-
menea, am oferit cititorilor noştri 
mai mult de 100 de articole cu re-

comandări, inteviuri şi recenzii.
Avem sprijinul a 15 voluntari1 pen-
tru activităţile bibliotecii. 
Ne-am bucurat de vizita a 84.028 
utilizatori; o medie de 7002 vizita-
tori pe lună, cu 7300 descărcări pe 
site şi 2757 like-uri pagina de face-
book.

planuRi De viitoR
Ce ne dorim pentru viitor este multi-
plicarea numărului de cărţi şi diver-
sificarea lor, un volum mai mare de 
informaţii şi articole, şi bineînţeles, 
creşterea numărului de utilizatori 
mulţumiţi de ceea ce promovăm.

1 octombrie 2015 – decembrie 2016 

biblioteca
Biblioteca Respiro este o platformă pe care se promovează lectura, se pot 
downloada cărţi şi se pot găsi recomandări de lectură, recenzii de carte şi 
cronici de film. 

str. Doamnei nr.3 sector 3 
facebook/BibliotecaRespiro
www.BibliotecaRespiro.ro

7300
descărcări

+2757
like-uri pe 
Facebook

84 028
vizitatori site

proiecte principale
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Platforma Mastertin a fost lansată 
în toamna anului 2015 cu 10 cur-
suri, iar în anul 2016 au mai fost 
adăugate 4 cursuri și anume: Lead-
edership - ceea ce te diferențiază de 
ceilalți, Incursiune în antreprenoriat, 
Pași spre dezvoltare profesională și 
Mai mult decât prieteni.

Rezultate WeBsite
Pe parcursul anului 2016, website-ul 
mastertin. ro a avut un număr total 
de 12.362 de vizitatori, acest lucru 
însemnând o medie de 1030 de viz-
itatori pe lună dintre care 33% au 
revenit pe site. 
De-a lungul anului, s-au înscris 848 
de cursanți și s-a înregistrat un 
număr de 332 de absolvenți. 
Cele mai îndrăgite cursuri, cu cei 
mai multi studenți înscriși au fost: 
Principiile succesului - 115 studenți, 
Ești pregătit pentru căsătorie? - 108 
studenți și Mai mult decât prieteni - 
100 de studenți. 
Pentru pregătirea cursurilor au fost 
implicați 13 profesori Mastertin: 
Gabriel Iarca, Dragoș Brașoveanu, 
Daniel Bota, Mihai Stoicescu, Mari-
us Andrei, George Șchiopu, Adrian 
Neagu, Costel Gogoneață, Daniel 
Cirt, Petre Maran, Oana Ghimbuluț, 
Adrian Petre și Beniamin Zeiler.

social meDia
Pagina de Facebook a platformei 
Mastertin a ajuns la 1551 like-uri, 
iar în decursul acestui an toate 
postările au primit 8300 like-uri. 

planuRi De viitoR
Pentru anul 2017, echipa Mastertin 
își propune să crească numărul de 
like-uri ale paginii de facebook, prin 
diverse campanii cu impact. Pentru 
că tinerii nu dispun de prea mult 
timp pentru parcurgerea cursurilor, 
platforma va lansa cursuri scurte 
de 10-14 zile. Un alt obiectiv îl 
reprezintă introducerea unei rubrici 
de tip Q&A destinată absolvenților 
care astfel vor putea interacționa și 
schimba idei și materiale între ei.
Crearea unui blog care să conțină 
surse externe cu teste de dezvoltare 
personală și articole care tratează 
subiectele din aria abordată de 
Mastertin, reprezintă un alt obiec-
tiv important al platformei care va 
aduce un plus tuturor cursurilor. 
Întrucât în acest an ne propunem 
să dezvoltăm platforma Mastertin, 
vom implica și voluntari care se vor 
ocupa de administrarea rubricii 
Q&A și vom căuta surse pentru arti-
colele care vor apărea pe blog.

mastertin
Mastertin este o platformă online de excelenţă pentru tineri şi lideri ce oferă 
14 cursuri gratuite din sfera dezvoltării personale, a relaţiilor şi a spiritualităţii. 

facebook/MasterTin.ro
www.MasterTin.ro

14
cursuri online

848
cursanţi 
 înscrişi

12 362
vizitatori site
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Ne dorim o lume mai frumoasă, cu 
oameni echilibrați și plini de entu-
ziasm tocmai de aceea am creat 
teajut.ro – pentru a fi alături de tin-
erii care doresc o schimbare sau 
se confruntă cu dificultăți care îi 
împiedică să se bucure de o viață 
cu adevărat împlinită. 

Rezultate online
În perioada ianurie 2016 – decem-
brie 2016, au intrat în contact on-
line cu consilierii teajut.ro 844 de 
tineri, unii dintre acestia revenind 
cu întrebări. Pe site s-au înregistrat 
447 de întrebări, 503 întrebări ful-
ger şi 26 de întrebări publice. 
Cele mai frecvente domenii abor-
date au fost: dependenţa de por-
nografie, despărţirile, depresia, 
atacuri de panică, gelozia, consilie-
re vocaţională (nu ştiu ce să fac cu 
viaţa mea), relaţii de cuplu, proble-
me cu părinţii, abuzuri, dificultăţi în 
creşterea copiilor etc. 
Pe parcursul anului 2016, s-au pu-
blicat 119 articole. 
Am beneficiat de munca voluntară 
a 19 colaboratori. Echipa de consili-
eri a crescut, de la 8 voluntari, care 
au avut activitate în anul 2015, la 

18 voluntari, cât se înregistrează în 
prezent. 
Pagina de facebook Teajut.ro a 
crescut pe parcursul anului 2016, 
ajungând la 3503 like-uri. 

taBăRă pRemaRitală
În perioada 25-27 noiembrie 2016, 
Asociaţia Respiro a organizat prima 
întâlnire offline de consiliere pre-
maritală cu Marius Andrei. 
Evenimentul a avut loc într-o locaţie 
primitoare şi o atmosferă priete-
noasă, la Sinania. În cadrul sesiuni-
lor de lucru, s-au abordat teme pre-
cum: cunoaşterea partenerului şi 
motivaţia pentru căsătorie, comuni-
carea şi rezolvarea conflictelor, ro-
lurile în familie, finanţe, sexualitate, 
relaţia cu famililiile de origine.  

planuRi De viitoR
Pentru anul 2017 ne propunem 
să creştem numărul de consilieri 
implicaţi, să putem răspunde unui 
număr mai mare de beneficiari, să 
avem o diversitate mai mare de ar-
ticole şi să ne facem un obicei din 
organizarea a cel puţin o tabără de 
consiliere premaritală anual.    

consiliere
Teajut.ro este un proiect online de consiliere psihologică pentru tineri. Aceştia 
pot adresa întrebări ocazionale (fulger) sau îşi pot crea cont pentru o discuţie 
mai lungă. Totul se desfăşoară sub protecţia anonimatului. 

976
cazuri  

consiliate

3503
like-uri pe 
Facebook

+200
utilizatori noi 

semestrial

facebook/TeAjutConsiliere
www.TeAjut.ro

proiecte principale

9



Acest proiect îşi propune să ofere 
ambientul potrivit pentru petrece-
rea unui timp de calitate, fie indivi-
dual fie construind relaţii cu ceilalţi 
beneficiari ai evenimentelor organi-
zate aici. 
Ceainăria Respiro este un proiect 
tânăr, a cărui inaugurare a avut loc 
în luna ianuarie 2016. 
Programul ceainăriei este de luni 
până joi între 12.00-18.00, fără re-
zervare, iar pentru grupuri de prie-
teni (4 sau mai mulţi) se poate face 
o rezervare de duminică până joi 
între orele 12-21 şi sâmbătă seara 
între orele 18-22. Programul este 
flexibil pentru închirieri şi alte eve-
nimente speciale. 
De la începutul anului până în pre-
zent, biblioteca din cadrul Ceai-
năriei s-a diversificat, astfel că în 
prezent s-au strâns 500 de cărţi, 
achiziţionate prin donaţii sau pro-
iecte speciale, astfel că vizitatorii 
pot folosi spaţiul Ceainăriei şi ca 
sală de lectură.

Rezultate offline 
În spaţiul ceainăriei funcţionează 
şi un cabinet de consiliere în ca-
drul căruia au beneficiat de servicii 
de specialitate 20 de cazuri. Cabi-

netul precum şi spaţiul ceainăriei 
sunt disponibile pentru consiliere, 
diverse prezentări sau conferinţe 
susţinute de cadre specializate.  
Pe parcursul anului, s-au desfăşurat 
la Ceainărie 130 activităţi diverse: 
82 de workshop-uri, 24 de semina-
re, 2 seri de film, 2 miniconcerte, 20 
de serate şi alte activităţi în regim 
de închiriere. În cadrul acestora şi 
nu numai, ne-au trecut pragul apro-
ximativ 1500 de persoane. 

Rezultate online
Am lansat site-ul oficial al Ceainăriei 
Respiro (www.ceainarierespiro.ro), 
în cadrul căruia se pot face rezer-
vări online, de pe orice device cu 
conexiune la internet.
Pagina de Facebook a Ceainăriei a 
înregistrat în perioada 2016-2017 
1892 de like-uri.

planuRi De viitoR 
În anul 2017 dorim să fim prezenţi 
şi în mediul online, prin organizarea 
unor webinare. Vrem ca în mediul 
offline să creştem numărul de tineri 
care petrec timpul la Ceainăria Res-
piro, prin diversificarea programe-
lor desfăşurate.

ceainărie
Aflată în zona centrală a Bucureştiului, Ceainăria 
Respiro este un loc rezervat pentru deconectare, 
unde te poţi bucura de un ceai alături de prieteni, 
poţi citi o carte din bibliotecă, sau poţi face rezer-
vare pentru o seară de socializare.   130

activităţi 

1892
like-uri pe 
Facebook

1500
vizitatori

str. Doamnei nr.3 sector 3 
facebook/CeainariaRespiro
www.CeainariaRespiro.ro
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Pe parcursul anului 2016 au fost 
create 12 seminare noi pentru elevi. 
Temele seminarelor abordează o 
paletă variată de subiecte: modele 
autentice pentru o viaţă de succes, 
bune maniere, sănătate şi antidrog, 
pregătire pentru carieră, prietenie şi 
dragoste, problemele adolescenţei, 
interacţiunea elevilor cu media şi 
modalităţi de evitare a capcanelor 
acesteia, gestionarea finanţelor etc.  

activitate offline 
În cadrul Săptămânii Școala Altfel, 
voluntarii Respiro au colaborat cu 
Asociaţia Exploratori pentru viitor în 
realizarea de programe educative 
şi sportive specifice în beneficiul 
participanţilor din şcolile implicate 
(activităţi sportive, de omogenizare 
a grupului, modelaje, ateliere de 
creaţie în diverse domenii, etc).
Pe parcursul anului şcolar 2015- 
2016, 35 de traineri au activat în 
şcoli şi licee, prezentând seminare 
celor 4300 de elevi din cele 35 de 
şcoli gimnaziale şi 7 licee partenere 
cu Asociaţia Respiro în cadrul pro-
iectului. 
Activităţile proiectului se desfăşoară 
în patru etape anuale: Convenţia 
pentru profesori (septembrie-oc-

tombrie), Seminarele în şcoli şi licee 
(de-a lungul anului şcolar), activităţi 
cultural-educative în cadrul Săptă-
mânii Școala Altfel, Tabăra de vară 
pentru elevi (iunie-august).

activități anuale
Tabăra de vară s-a desfăşurat la 
Centrul Respiro de la Moieciu de 
Sus în perioada 11-17 iulie 2016 şi 
au participat 78 de elevi şi 12 profe-
sori. Aceştia au fost coordonaţi de 
o echipă alcătuită din 14 voluntari 
Respiro. 
Activităţile celor 7 zile de tabără au 
inclus plenuri inspiratoare, activităţi 
sportive pline de energie şi entuzi-
asm specifice muntelui, campiona-
te sportive, drumeţie de o zi, trasee 
suspendate, concursuri, ateliere de 
artă fotografică şi stenope, atelie-
re în aer liber pentru o mai bună 
cunoaştere a naturii (cu colaboarea 
Societăţii Ornitologice din Româ-
nia), ateliere muzicale, tir cu arcul, 
focuri de tabără etc. 
Taberele de vară se adresează ele-
vilor care au participat la seminare-
le Respiro.  
A treia ediție a Convenției pentru 
profesori a fost organizată la Cen-
trul Respiro din Moieciu de Sus în 

perioada 14-16 octombrie 2016 şi 
au participat 4 inspectori şcolari, 8 
directori şi 84 cadre didactice, re-
prezentând 32 de şcoli gimnaziale 
şi 9 licee din 7 judeţe din zona Mun-
tenia. 
Participanţii au petrecut un timp de 
calitate, într-un mediu deosebit, be-
neficiind de ateliere şi activităţi di-
verse prezentate de cei patru pro-
fesori - invitaţi speciali, s-a realizat 
un schimb util de experienţă şi idei 
de proiecte şi s-au familiarizat cu 
oferta de seminare Respiro. Atmo-
sfera a fost îmbogăţită de prezenţa 
muzicienilor formaţiei de muzică 
clasică Enjoy Instrumental Music. 
Convenţia profesorilor se adresea-
ză atât cadrelor didactice care au 
colaborat de-a lungul anului şcolar 
cu Asociaţia Respiro, cât şi celor 
care doresc să cunoască proiectul 
şi să colaboreze pe viitor.  

planuRi De viitoR
În 2017, ne dorim continuarea 
activităţilor specifice în şcoli, cu 
desfăşurarea şi extinderea proiec-
tului şi în alte zone, încheierea de 
noi protocoale de colaborare în 
şcoli şi licee şi alcătuirea unui nu-
măr mai mare de seminare. 

trăieşte de nota 10 
Prin proiectul “Trăieşte de nota 10”, Asociaţia Respiro prezintă seminare non-
formale pe diverse tematici în instituţiile de educaţie de nivel primar, gim-
nazial şi liceal din zona Munteniei.  

42
parteneriate

4300
elevi

35
traineri

proiecte principale
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fin tin
Este un proiect de educație financiară finanțat de Raiffeisen 
Bank prin programul de granturi ”Raiffeisen Comunități 
2016” şi vizează desfășurarea unui curs de educație 
financiară în cadrul Liceului Teoretic Ștefan Demetrescu. 
La sfârșitul lunii septembrie s-au înscris 200 de elevi din cadrul 
Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Proiectul a deb-
utat cu un test de cunoștințe generale format din 8 întrebări, 
la care au participat 103 elevi. Dintre ei, 40 au obținut note 
de excelență și au fost selectați pentru a participa la cursuri. 
Întâlnirile au loc lunar. 
Apreciem deschiderea de care au dat dovadă tinerii, feedback-
ul oferit la finalul cursului de fiecare dintre ei, așteptările formu-
late cu privire la curs și interesul manifestat față de oportunitatea 
acumulării de cunoștințe din domeniul financiar. 

semimaRaton
Semimaratonul a fost organizat pentru promovarea stilului de viaţă 

sănătos, din care exerciţiul fizic practicat cu regularitate face par-
te integrantă. 
Dă-te jos din pat şi ieşi la alergat a fost motto-ul de promovare a 
evenimentului, care oferă şi promisiunea că, în schimbul sed-
entarismului, vei primi energie, bună dispoziţie, rezistenţă – 
sănătate!  
Sub acest motto, Asociația Respiro, în colaborare cu Crucea 
Roșie, a organizat un semimaraton de 2,5 km, 5 km, 10 km si 
21 km în luna mai. Acest proiect a avut un real impact, adunând 

peste 500 de  participanți.
 Evenimentul a fost  dedicat atât celor care  au dorit să îşi 

depăşească limitele fizice, cât şi celor care  au dorit  să înceapă un 
program sănătos de alergare.

secundare
 proiecte 

Pe lângă cele şase proiecte permanente pe care le desfăşurăm, 
Asociaţia Respiro a fost implicată în alte cinci proiecte de durată scurtă 
şi medie. Acestea au fost realizate în parteneriat cu diverse instituţii 
publice şi private.
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oRăşelul copiiloR
De 1 iunie în parcul comunei Cocorăștii Colț s-a derulat proi-
ectul „Orășelul copiilor“ sub motto-ul „Visez să devin om 
mare“ având ca scop realizarea unor activităţi recreativ-
educative prezentate sub forma unui orășel în miniatură, 
creat pentru copii de vârstă preșcolară și elevii claselor I-VIII. 
La acţiune au participat aproape 300 de elevi, cadre didactice 
şi voluntari. Organizatorii au pregătit multiple activităţi şi ate-
liere recreative, şi educative, iar participanţii au primit diplome, 
jucării şi surprize dulci. 
În mod practic, voluntarii au construit un mini orăşel pen-
tru copii având reprezentate instituţiile obişnuite într-un oraş: 
primărie, şcoală, spital, casă de cultură, bibliotecă, poliţie etc. 
Proiectul s-a bucurat de un real succes în rândul comunității din 
Cocorăștii Colț. 

conceRte
Am organizat un concert umanitar la Târgovişte, în luna apri-
lie, şi alte două concerte de muzică sacră la Bucureşti în 
octombrie şi, respectiv, decembrie. Am putut fi de folos 
comunităţii atât prin sprijinirea unei cauze sociale (o inter-
ventie chirurgicala pentru o profesoară diagnosticată cu leuce-
mie acută limfoblastică) pentru care s-au strâns 10.449 lei, cât 
şi prin muzică inspiratoare. 
Interpretarea în cadrul acestor concerte a fost făcută de mu-
zicieni dedicaţi, solişti, grupuri vocale şi orchestre apreciate de 
public. Fiecare dintre cele trei evenimente s-a bucurat de o par-
ticipare medie de peste 300 de spectatori. 
Aceste evenimente au fost organizate cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, al Primăriei Târgovişte şi al Bisericii Adventiste 
de Ziua a Șaptea din Târgovişte. 

maRş anti-fumat
,,Vă iubim, nu mai fumați!,, Sub acest motto, Asociația Respiro a 

organizat în localitatea Râmnicu Sărat, un Marș antifumat, în co-
laborare cu Direcți a  de Sănătate Publică Buzău,  și cu sprijinul 
autotităților locale de protecție civilă. 
 C u  această  ocazi e, am î ncercat s ă  trag em un semnal de alarmă 
cu privire la efectele negative ale consumului de tutun. Copii, 
tineri, mămici şi bunici, prin mesajele lor au cerut fumătorilor 
să renunțe la acest viciu. 
Voluntarii marșului le-au oferit celor interesați soluții și motive 
concrete pentru a se lăsa de fumat distribuind pliante, flyere, 

dar și un ghid de renunțare la fumat și o carte specială pregătită 
pentru acest eveniment. 

Evenimentul a fost organizat ulterior și la Constanța. 
Mulțumim voluntarilor pentru implicarea lor !
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financiar
 raport 

venituRi
Diviziunea Inter-Europeană 95 908,71 lei
 Conferinţa Muntenia 15 000,00 lei
 Consiliul Judeţean  Dâmboviţa 16 000,00 lei
 Banca Raiffeisen - Proiect Fin Tin 45 000,00 lei
 Alte surse 84 588,36 lei
total 256 497,07  lei

cheltuieli
 Proiecte 139 415,55 lei
 Salarii  85 996,00 lei
 Administrative 26 390,55 lei
total 251 088,16 lei

Anul 2016 a reprezentat o provocare din punct de 
vedere financiar pentru Respiro, veniturile fiind 
esenţiale în desfăşurarea activităţilor Asociaţiei, 
atât cele online, cât şi cele offline. 

Am obținut primul grant, prin 
participarea la programul de 
granturi Raiffeisen Comunități 

2016, susținut de Banca Raiffeisen, 
în valoare de 45.000 lei, pentru proi-
ectul Fin Tin, un proiect de educație 
financiară a tinerilor din Liceul 
Ștefan Demetrescu din București. 
Am fost susținuți în diferite proiecte 
locale, pentru desfășurarea unor 
concerte umanitare (Târgoviște), 
unui marș antifumat (Brăila) și a 
unui semimaraton (Târgoviște). 
Astfel, am beneficiat de sprijinul 
financiar al Consiliului Județean 
Dâmbovița, Conferința Muntenia și 
al Diviziunii Inter-Europene.

De asemenea, am beneficiat de 
sprijinul a numeroase persoane 
fizice și firme, cărora le mulțumim 
pentru încrederea oferită proiec-
telor pe care le desfășurăm! 
Fiecare sumă primită reprezintă 
un nou impuls de a continua să 
influențăm viețile a mii de tineri prin 
proiectele pe care le gândim și le 
organizăm. Fiecare sumă este de 
folos și ne ajută să fim mai aproape 
de a schimba noi vieti! Prezentăm 
în formă rezumativă veniturile și 
cheltuielile în virtutea cărora au 
fost posibile proiectele derulate de 
Asociația Respiro în anul 2016.

37+6+6+18+33
34+11+55
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mulţumim
Mulţumiri colaboratorilor, partenerilor şi sponsorilor pentru contribuţia 
lor la activitatea Asociaţiei Respiro! Împreună am generat idei, proiecte 

şi materiale de care beneficiază gratuit mii de tineri.
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adresa str. Doamnei nr.3 sector 3 , București
telefon 0747.170.050 e-mail secretariat@asociatiarespiro.ro

cif 33421979 iban RO98RNCB0810142610230001
www.AsociatiaRespiro.ro

“ „Le oferim tinerilor momente de respiro 
pentru a experimenta valorile şi 

principiile unei vieţi trăite la maximum.


