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Un an mai aproape. Mai aproa-
pe de misiunea noastră, mai 
aproape de publicul nostru 

țintă, tinerii. Așa s-ar rezuma pe 
scurt anul 2017. Un an în care pro-
vocările au continuat să apară, dar 
fiecare provocare a fost un pas mai 
aproape către bucuria întâlnirii, a 
momentelor de respiro experimen-
tate împreună cu tineri din Româ-
nia, prietenii Respiro.
Pentru că ne dorim să fim mai 
aproape de ei, de nevoile lor, pen tru 
că ne este cunoscută importanța 

deconectării de la stresul cotidian 
și de la mulțimea de stimuli care ne 
bombardează, pentru că ne este 
cunoscută importanța relațiilor de 
calitate, a bucuriilor împărtășite, 
eforturile echipei Respiro s-au în-
dreptat în 2017 către întâlnirea cu 
tinerii, către punerea în reflector 
a altui mod de relaxare, de socia-
lizare, de soluționare a dificultăților 
cu care aceștia se confruntă și către 

învățarea de lucruri noi.
De la amploarea proiectelor on-
line, debutul evenimentelor offline, 
începute timid și uneori stângaci, 
până la întâlnirea, seară de seară 
la Ceainăria Respiro cu beneficia-
rii noștri, lucrurile au crescut con-
stant, iar mulțumirea și apre-
cierea participanților cu privire la 
experiența Respiro sunt printre 
cele mai motivante elemente pen-
tru echipa Respiro și ne determină 
să revenim zi de zi cu zâmbetul pe 
buze la lucru. 

Ne dorim ca în anul ce ne stă în 
față să fim mai aproape de cât mai 
mulți tineri, să aducem un plus de 
valoare experienței vieților lor. Ne 
dorim să fie un an al perfecționării 
și al răspândirii ideii de „respiro” 
în conștiința cât mai multor tineri, 
pentru că multe lucruri bune își 
pot face loc în viața unui om atunci 
când se spune „Stop”! 

Eforturile echipei Respiro s-au îndreptat în 
2017 către întâlnirea cu tinerii, către pune-
rea în reflector a altui mod de relaxare, de 
socializare, de soluţionare a dificultăţilor 
cu care aceştia se confruntă şi către învă-

ţarea de lucruri noi.

2017
 UN AN MAI APROAPE 

Echipa Respiro
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viziune
 DESPRE NOI 

6 516
tineri din 

mediul offline

377 793
tineri din 

mediul online
impact:

 MISIUNEA NOASTRĂ ESTE DE 
 A OFERI TINERILOR EXPERIENŢE

 RELEVANTE CARE LE POT 
 TRASFORMA VIEŢILE. 

Principiile Repiro se regăsesc în toate activi-
tăţile pe care le desfăşurăm în folosul tineri-
lor din mediul online şi offline.

REÎNCARCĂ-TE 
câștigând puterea de a merge 

mai departe cu optimism și 
entuziasm, cu noi sensuri, 

valori și abilități.

ELIMINĂ  
FACTORII TOXICI 
adăugând calitate vieții și 
compensând cu practici 

sănătoase.

DESCOPERĂ 
profunzimea unei vieți 

trăite după principii 
sănătoase.

EXPERIMENTEAZĂ
bucuria aplicării acestor 

principii în viața personală și 
în relațiile cu ceilalți.

TRĂIEȘTE VIAȚA  
LA MAXIMUM

cautând excelența în tot ceea ce 
faci, transformându-ți viața într-o 

experiență deplină!
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echipa
Gabriel Iarca - Preşedinte

Robert Mandache - Vicepreşedinte
Ovidiu Pascu - Secretar

Ramona Dragomir - Manager general

RESPIROTIME
Teodora Paraschiv - redactor șef

Cristina Ișvan - editor
Arina Baston - redactor
Rareș Lazăr - redactor

Marta Popescu - redactor
Diana Bărbuță - redactor
Abigaela Bilbîie - redactor
Andreea Mirică - redactor
Dorelia Pironea - redactor
Senida Poenariu - redactor

BIBLIOTECA
Filip Popovici - manager de proiect 

Florin Bică - asistent manager

MASTERTIN
Arina Baston - manager de proiect (aug.-dec.)

Radu Elena - social media
Ana Băcanu - manager de proiect (ian.-aug.)

TEAJUT.RO
Ramona Dragomir - manager de proiect 

Oana Ghimbuluț - asistent manager

PROIECTE OFFLINE
Teofil Brașov - manager de proiect Seminarii în şcoli 

Teodora Paraschiv - manager Ceainăria Respiro

GRAFICĂ & WEB
Corina Bugan - manager grafică 

Răducu Popa - programator 
Bogdan Pană - adminsitrator web 
Vlad Mândăianu - editor grafică

Mark Grigore - editor grafică 
Gabriel Dragu - editor grafică 

Florentina Bratu - editor grafică
Toni Gancea - editor grafică 

LOGISTICĂ
Albu Theodora - secretar 
Iuliana Ivănuș - contabil
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Pe parcusul anului 2017 echipa de 
redactori RespiroTime a redactat 
și publicat o colecție variată de ar-
ticole, însumând aproximativ 300, 
pe teme de interes pentru publicul 
nostru.

SOCIAL MEDIA 
Pagina de Facebook a revistei a 
cunoscut o creștere pe parcursu-
lui anului 2017 cu 7000 de like-uri, 
numărând în prezent 14.007 de 
like-uri. Revista RespiroTime este 
prezentă și în alte rețele de socia-
lizare pe lângă Facebook, fiind cre-
ate pagini și pe platformele Twitter, 
Google+ și Instagram. 

PLANURI DE VIITOR 
RespiroTime își propune ca în me-
diul online să crească numărul de 
articole, numărul de like-uri ale pa-
ginii de Facebook și numărul de uti-
lizatori ai site-ului. 
Ne dorim, de asemenea, să 
dezvoltăm canalele de social me-
dia pentru o promovare cât mai 
efcientă și pentru a imprima 
cuvântul emblematic: Respiro, în 
rândul utilizatorilor. 
Din punct de vedere redacțional, 

anul 2017 a dus la consolidarea 
echipei de redactori stabili, astfel, 
în acest moment avem 9 redac-
tori: Cristina Ișvan, Arina Baston,  
Abigaela Bilbîie, Marta Popescu, 
Dorelia Pironea, Senida Poenariu, 
Andreea Mirică, Diana Bărbuță și 
Rareș Lazăr. Ne dorim să creștem 
calitatea articolelor, să dezvoltăm 
categoriile Inspirație și Fresh și să 
avem câte un interviu lunar cu o 
personalitate.
În mediul offline, ne propunem să 
dezvoltăm cât mai mult programul 
de internship pentru voluntari și co-
laboratori, să concepem campanii 
sociale pentru tineri și să dezvoltăm 
la maxim zona de evenimente de la 
Ceainăriei.

REZULTATE WEBSITE 
Anul 2017 a adus noi schimbări pe 
RespiroTime. În perioada de iarnă 
s-a lucrat intens la îmbunătățirea 
platformei online RespiroTime, atât 
pe partea de design grafic, cât și 
programare, urmând ca în prima 
partea a anului 2018 să se finalize-
ze implementarea lor. Aceasta va 
căpăta o înfățisare mult mai atrac-
tivă și în conformitate cu identitatea 
de brand Respiro. 

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

300
articole

+7000
like-uri pe 
Facebook

90 000
vizitatori site
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Anul 2017 pentru Biblioteca Res-
piro a însemnat o perioadă de 
dezvoltare constantă. De la schim-
barea și implementarea noului site, 
căutarea unor noi colaboratori și 
încheierea de parteneriate, toate 
acestea ne-au demonstrat că pro-
iectul are potențial și este privit cu 
interes de cei cărora li se adresează. 

ACTIVITATE ONLINE
În prezent, Biblioteca Respiro are 
un număr de 30 de materiale în for-
mat electronic, pregătite astfel încât 
să răspundă curiozității și nevoilor 
celor care interacționează cel mai 
des cu noi - tinerii. Cele peste 280 
de articole postate pe site-ul Bibli-
otecii Respiro și semnate de autori 
precum Florin Bică, Cristinel Sava, 
Iuliu Cezar Sturza, Andrei Eugen 
Lakatoș și Renata-Adelina Ionescu 
sunt menite să stârnească în utili-
zatori interesul pentru tot ceea ce 
înseamnă cultura și în special, car-
tea. Mai mult, voluntarii Bibliotecii 
prin contribuția Gabrielei Dragomir 
și Victoriei Cioacă, au adus un spri-

jin consistent în devoltarea online 
a paginii de facebook a Bibliotecii 
Respiro.
La fel ca în anul precedent și în 
anul 2017 ne-am bucurat de vizita 
a peste 80.000 de utilizatori pe site, 
8.362 de descărcări a materialelor, 
pagina de facebook a Bibliotecii nu-
mărând în prezent 7.802 like-uri.
Totodată, au fost organizate o serie 
de evenimente în cadrul Ceainăriei 
- Cercul de lectură și Serile de cultu-
ră RESPIRO. Prin intermediul aces-
tora, Biblioteca Respiro își propune 
să vină mai aproape de nevoile in-
telectuale ale tinerilor și nu numai, 
punându-i față în față cu oameni 
pregătiți să le ofere din cunoașterea 
și experiența lor de viață.

PLANURI DE VIITOR
Pe viitor ne dorim creșterea, atât 
calitativă, cât și numerică a mate- 
rialelor în format electronic, diversi-
ficarea tematicii articolelor, dezvol-
tarea de colaborări noi și creșterea 
numărului de utilizatori mulțumiți 
de ceea ce facem și promovăm. 

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

8362
descărcări

7802
like-uri pe 
Facebook

80 000
vizitatori site

PROIECTE PRINCIPALE
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Platforma MasterTin a fost lansată 
în toamna anului 2015 cu 10 cursuri, 
în 2016 au fost adăugate alte 4 cur-
suri, iar în anul 2017 a fost adăugat 
cursul de Educație Financiară, fiind, 
de asemenea, îmbunătățite și cele-
lalte cursuri. 

REZULTATE WEBSITE
Pe parcursul anului 2017 platforma 
mastertin.ro a avut un număr total 
de 30.736 de vizitatori, acest lucru 
însemnând o medie de 2562 de viz-
itatori pe lună, dintre care 9,4 % au 
revenit pe site.
De-a lungul anului, s-au înscris 
aproximativ 510 utilizatori și s-a 
înregistrat un număr de 247 
absolvenți. Cele mai îndrăgite 
cursuri, cu cei mai mulți studenți 
înscriși, au fost: Învață să folosești 
banii (139 de utilizatori), Ești pregătit 
pentru căsătorie (50 de utilizatori) și 
Eliberează-te de dependențe (49 de  
utilizatori).
Pentru pregătirea cursurilor au fost 
implicați 14 profesori MasterTin: 
Gabriel Iarca, Dragoș Brașoveanu, 
Daniel Bota, Mihai Stoicescu, Mari-
us Andrei, George Șchiopu, Adrian 
Neagu, Costel Gogoneață, Daniel 

Cirț, Petre Maran, Oana Ghimbuluț, 
Adrian Petre, Beniamin Zeiler și 
Daniela Dorcea. 

SOCIAL MEDIA
Pagina de Facebook MasterTin a 
ajuns la peste 4.600 de like-uri, iar în 
decursul anului 2017 pagina a avut 
aproximativ 63.500 de interacțiuni. 

PLANURI DE VIITOR
Pentru anul 2018, echipa MasterTin 
își propune să ajungă la un număr 
cât mai mare de tineri prin diverse 
campanii cu impact, realizate în so-
cial media. Pentru că tinerii dispun 
de mai puțin timp și sunt mult mai 
atrași de partea vizuală, ne propu-
nem să lansăm cursuri video, real-
izate pe o perioadă mai scurtă, între 
14 și 20 zile maxim.
Unul dintre obiectivele noastre pen-
tru anul 2018 este de a îmbunătăți 
site-ul, de la design, până la adă-
ugarea unor noi domenii de cursuri, 
care să acopere mai multe nevoi ale 
tinerilor: de la cursuri de sănătate, 
fotografie, până la stil vestimentar 
sau ghid de bune practici în social 
media. 

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

15
cursuri online

510
cursanţi 
 înscrişi

30 736
vizitatori site

8



Proiectul de consiliere teajut.ro a 
fost în anul 2017 mai apoape de 
tineri. Începutul anului a fost mar-
cat de îmbunătățirea infrastructurii 
platformei de consiliere, astfel încât 
să fie mai ușor accesibilă tinerilor 
din România.

REZULTATE ONLINE
Anul 2017 a fost un an foarte aglo-
merat pentru consilierii teajut.ro, în 
perioada Ianuarie-Decembrie 2017 
răspunzând la 1552 de solicitări din 
partea utilizatorilor, motiv pentru 
care echipa teajut s-a mărit. În pre-
zent ne bucurăm de implicarea a 21 
de consilieri. 
Nevoile cele mai frecvente ale tine-
rilor sunt legate de dificultățile de 
relaționare, stres, stimă de sine scă-
zută, orientare în carieră, pierderea 
persoanelor dragi și, nu în ultimul 
rând, de diferite forme ale depresiei 
și anxietății. 
Pagina de facebook teajut.ro a cres-
cut de la un număr de 3.500 de ur-
măritori la peste 16.000 de like-uri, 
în 2017.

IMPLICARE OFFLINE
Mai aproape de tineri am fost și prin 
realizarea evenimentelor offline la 
Ceainăria Respiro. O serie de psi-
hologi, consilieri și psihoterapeuți 
au oferit tinerilor din cunoașterea și 
experiența lor în cadrul workshop-
urilor marca teajut.ro. 
Câteva dintre temele care au stâr-
nit interesul tinerilor, pentru care 
spațiul ceainăriei a fost neîncăpător, 
sunt: Cum să-ți alegi partenerul de 
viață, Durerea pierderii și depășirea ei, 
Cum să facem față anxietății, Stima 
de sine și criticul interior. Feed-back-
ul participanților a fost pozitiv și în-
curajator. 

PLANURI DE VIITOR
Ne dorim și ne îndreptăm toate 
eforturile astfel încât, în anul ce 
ne stă în față, teajut.ro să creas-
că în continuare, să aducem și alți 
oameni valoroși în echipă și să răs-
pundem cât mai mult posibil nevoi-
lor tinerilor din jurul nostru.

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. 

1552
cazuri  

consiliate

1282
conturi

21
consilieri

facebook/TeAjutConsiliere
www.TeAjut.ro

PROIECTE PRINCIPALE
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Evenimentele Respiro își propun 
să răspundă nevoilor tinerilor în 
momentul și în modalitatea în care 
aceștia au nevoie. Atmosfera este 
una relaxantă, ca într-o sufragerie 
cu prieteni noi și vechi. Ne dorim ca 
participanții să trăiască o experiență 
completă. 
Persoanele implicate în proiect sunt 
personalități pline de entuziasm și 
energie, foarte sociabile și foarte 
atente la detalii, acordând o atenție 
deosebită participanților la eveni-
mente și experienței oferite în ca-
drul acestora. 
În anul 2017, în cadrul Ceainăriei 
Respiro proiectele permanente ale 
Asociației au venit mai aproape de 
tineri prin organizarea constantă 
de evenimente variate. De la seri 
de relaxare și socializare prin joc, 
seri de relaxare prin colorat, ateli-
ere de creație, workshop-uri de ca-
ligrafie, cluburi de lectură, cărți pe 
nevăzute, RespiroLab, proiect ce își 
propune să aducă în atenția tineri-
lor personalități de succes, care să-i 
inspire pe tineri prin poveștile lor de 
viață, pănâ la ateliere de psihologie 
în care au fost abordate o serie de 
teme de interes, precum depresie, 
anxietate, relații, pierdere și proce-
sarea durerii pierderii, sens și filoso-
fie de viață.
Biblioteca din cadrul Ceainăriei Res-

piro, s-a îmbogățit ajungând la un 
număr de 400 de volume, pe care 
tinerii le pot împrumuta pentru 
două săptămâni, oferindu-le astfel 
accesul la resurse care să-i susțină 
în procesul lor de dezvoltare.

REZULTATE OFFLINE 
Activitățile desfăsurate de-a lungul 
anului în cadrul ceainăriei arată 
cam așa: 300 de activități diverse: 
60 de workshop-uri, 30 de semi-
nare, 8 seri de film, 40 de seri de 
jocuri, 20 de seri de colorat, 10 de 
seri de #respiroLab și alte activități. 
În cadrul acestora am interacționat 
cu aproximativ 3.000 de persoane. 

REZULTATE ONLINE 
În anul 2017 am lucrat la refacerea 
site-ului oficial al Ceainăriei Respiro 
pentru a simplifica accesul utilizato-
rilor la evenimentele și informațiile 
legate de ceainărie.

PLANURI DE VIITOR 
În anul 2018 ne dorim să creștem 
vizibilitatea Ceainăriei Respiro în 
mediul online, astfel încât să faci-
lităm accesul unui număr cât mai 
mare de tineri la evenimentele mar-
ca Respiro. 

ceainărie
Ceainăria Respiro este locul care reuneşte toate 
proiectele Respiro, completează activitatea online, 
oferind experienţe relevante tinerilor din Bucureşti 
şi împrejurimi.  300

activităţi 

1000
like-uri pe 
Facebook

1500
vizitatori

str. Doamnei nr.3 sector 3 
facebook/CeainariaRespiro
www.CeainariaRespiro.ro
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Desfășurat în opt județe, proiectul 
a cunoscut în anul 2017 o creștere 
atât a numărului de traineri care se 
ocupă de susținerea seminarelor, a 
parteneriatelor cu școlile, a numă-
rului de seminare susținute, cât și a 
numărului de elevi care au partici-
pat la seminare. Astfel, în anul 2017, 
45 de traineri Respiro au încheiat 
parteneriate de colaborare cu 30 
de școli și licee și 2 parteneriate cu 
Inspectoratul Județean Constanța, 
respectiv Dâmbovița.

ACTIVITATE ÎN ŞCOLI 
Trainerii Respiro au susținut mai 
mult de 420 de ocazii de seminare 
în 38 de școli gimnaziale și 8 licee, 
cu participarea a peste 5.000 elevi.
Printre seminarele abordate la cla-
se se numără: Bunele maniere, 
Educație financiară, Modele, Cele 
10 nevoi umane, Efectele negative 
ale tehnologiei asupra creierului 
uman, Drumul spre o carieră de 
succes, Cele 5 secrete ale succesu-

lui, The Best, Dezvoltarea personală 
și managementul timpului, Relativi-
tatea iubirii într-un secol modern, 
Tânăr de succes.
La finalul anului, Asociația Respiro 
și-a extins granițele prin încheierea 
a două colaborări cu școli din sudul 
Transilvaniei, printr-o colaborare cu 
doi traineri Respiro locali.

ACTIVITĂȚI ANUALE
În perioada 17-23 iulie 2017, 
Asociația Respiro a organizat, în ca-
drul Centrului de Tineret Respiro 
din Moeciu de Sus, tabăra de vară 
destinată tinerilor beneficiari din 
cadrul proiectului Seminare în Școli.
Elevii participanți în tabără au fost 
elevi care au parcurs integral mo-
dulele seminarelor prezentate în 
școli și în urma acestei experiențe 
au realizat schimbări și au obținut o 
îmbunătățire a rezultatelor școlare.
În cadrul evenimentului, trainerii 
Respiro au derulat împreună cu ele-
vii activitați de învățare bazate pe jo-

curi și exerciții, urmate de dezbateri 
prin care s-a urmărit dezvoltarea 
abilităților tinerilor, abilități precum 
comunicarea, ascultarea activă, em-
patia și exprimarea emotională, re-
zolvarea problemelor, gestionarea 
timpului etc.
Adiacent acestor activități, au fost 
desfășurate programe de training 
personalizate, seminarii, ateliere, 
workshopuri, drumeții, activități de 
teambuilding adaptate vârstei și ne-
voii lor.
Tabăra a avut 90 de beneficiari cu 
vârste cuprinse între 10-16 ani, 12 
profesori și 10 voluntari.

PLANURI DE VIITOR
În 2018, ne dorim continuarea 
activităților specifice în școli, cu 
desfășurarea și extinderea proiec-
tului și în alte zone, încheierea de 
noi protocoale de colaborare în 
școli și licee și alcătuirea unui nu-
măr mai mare de seminare. 

trăieşte de nota 10 
Proiectul „Trăieşte de nota 10”, desfăşurat pe teritoriul regiunii Muntenia, vine 
în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a tinerilor, oferindu-le o gamă variată 
de seminare chiar în şcolile lor. 

32
parteneriate

>5000
elevi

45
traineri

PROIECTE PRINCIPALE
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FIN TIN
Programul FinTin – Educație Financiară pentru liceeni, unul 
dintre câstigătorii programului Raiffeisen Comunități, s-a 
desfășurat în cadrul Liceului Teologic Ștefan Demetrescu 
din București. 
Pentru încurajarea economisirii, elevii au fost invitați să parti-
cipe la un concurs organizat în cadrul proiectului. Fiecare elev 
participant și-a stabilit un obiectiv financiar, și a realizat un 
plan de economisire pentru atingerea acestuia. 
Proiectul s-a dovedit un real succes, motiv pentru care Asociația 
Respiro a fost desemnată câștigătoare în cadrul programului 
Raiffeisen Comunități și în anul 2017, proiectul fiind destinat de 
această dată liceenilor din orașul Târgoviște, județul Dâmbovița. 

SEMIMARATON TÂRGOVIŞTE
În luna mai 2017, la Târgoviște, s-a desfășurat a doua ediție a Semi-

maratonului organizat de Asociația Respiro, condusă de Tiberius 
Georgescu, având ca parteneri Primăria Târgoviște, Consiliul 
Județean Dâmbovița care a finanțat nerambursabil acest pro-
iect, precum și sponsorii ASO Cromsteel și Class Park Târgoviște.
S-au înscris la semimaraton aproximativ 700 de participanți, 
împărțiți pe 6 categorii de vârstă, de la sub 15 ani până la 60+ 
și persoane cu dizabilități.
Semimaratonul de la Târgoviște a fost singurul eveniment cu 
înscriere gratuită. Scopul evenimentului a fost conștientizarea 

populației asupra faptului că pot alege să practice obiceiuri be-
nefice sănătății lor fără niciun cost.

secundare
 PROIECTE 

Asociaţia Respiro este întotdeauna deschisă oportunităţilor noi şi mereu 
deschisă către implicare în activităţi în beneficiul tinerilor din România. 
Acestea au fost realizate în parteneriat cu instituţii partenere şi au făcut 
posibilă apropierea de un număr crescut de tineri.
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ORĂŞELUL COPIILOR
Asociația Respiro a organizat a doua ediție a proiectului 
Orașelul copiilor, în cadrul seriei de proiecte  „Trăiește 
de nota 10” și  „Școala”. Evenimentul a avut loc în data de  
7 iunie la Școala Gimnazială Numărul 1 din Dor Mărunt. 
Numărul elevilor care au beneficiat în urma organizării acestui 
proiect a fost de peste 400. În cadrul proiectului au fost recre-
ate, la o scală micro, instituții precum: Școala, Primăria, Poliția, 
Pompierii, Serviciul de ambulanță, Biserica, Procuratura etc.
Scopul proiectului a fost de a-i familiariza pe elevi cu activitățile 
desfășurate de instituții precum cele amintite mai sus, și de rolul 
acestora în cadrul comunității, rol de care fiecare elev poate be-
neficia atunci când are nevoie.

CONCERT „LAMB OF GOD”
În luna aprilie 2017, în perioada Paștelui, Asociația Respiro a 
organizat un concert coral simfonic în orașul Târgoviște. În 
cadrul acestui eveniment, Orchestra Simfonică de Tineret 
Andante și Corul Crescendo au interpretat piese din reper-
toriul de muzică sacră contemporană, precum Oratoriul com-
pus de Rob Gardner, dar nu numai. 
Realizarea acestui proiect muzical a avut o paletă largă de 
beneficii asupra comunității dâmbovițene, dintre care amin-
tim: susținerea muzicienilor talentați prin implicarea lor în 
activități muzicale profesioniste, motivarea și atragerea viitorilor 
instrumentiști către arta spectacolelor, oferirea de evenimente 
artistice de înaltă ținută publicului târgoviștean, oferite în mod 
gratuit și imparțial tuturor.

ORĂȘELUL COPIILOR SĂNĂTOȘI 
În luna Martie 2017, Asociația Respiro a desfășurat Proiec-
tul Orășelul copiilor sănătoși în localitatea Valea Argovei, în 
parteneriat cu Școala Gimnazială locală. Activitățile desfășu-
rate au vizat conștientizarea tinerilor cu privire la aspectele 
care au un impact major asupra sănătății lor.
Activitățile au avut ca bază conceptul NEW START, concept 
care evidențiază rolul unor elemente precum odihna, apa, 
exercițiul fizic, temperanța, echilibrul mental și spiritual, pen-

tru o viață deplină, cu beneficii atât în sănătatea corporală, cât 
și emoțională.
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CONVENȚIA PROFESORILOR
În anul 2017, în perioada 27-29 octombrie, Asociația Respiro a 
organizat a 4-a ediție a Convenției profesorilor la Centrul 
Respiro din Moieciu de Sus, jud. Brașov.
La eveniment au participat 120 de profesori, directori de 
școli și inspectori școlari din 5 județe ale regiunii Muntenia. 
Evenimentul a fost organizat cu scopul de a oferi ocazia de 
cunoaștere și schimb de experiență profesorilor colaboratori 
în cadrul proiectului „Trăiește de nota 10 - seminare în școli”, 
într-un cadrul informal prin participare la seminare și activități 
de teambuilding, de a prezenta oferta de seminare Respiro 
școlilor partenere, precum și de a încheia noi contracte de cola-
borare pentru perioada anului școlar. 
Invitații speciali au fost: prof. dr. Ștefan Popescu, SNSPA și socio-
psiholog Aritina Bărbulescu. 

YOUTH ALIVE 

PARTENERIAT YOUTH ALIVE 
În anul 2017 Asociația Respiro a încheiat un nou parteneriat, având 
ca scop extinderea conceptului Respiro la nivel internațional. Acest 
parteneriat presupune traducerea materialelor Respiro într-o 
limbă de circulație internațională, respectiv limba engleză și con-
struirea infrastructurii (programare și grafică).
Noul concept este intitulat Youth Alive – un proiect dedicat cu 
predilecție adolescenților și tinerilor adulți (grupa de vârstă  

15-30 ani).
 Pe lângă realizarea site-urilor, a unei platforme dedicate liderilor 

din toată lumea, se va realiza și o aplicație pentru mobile, pentru a 
facilita accesul cât mai multor tineri la resursele oferite de asociația 

noastră.
Proiectul va fi extins creând-se filiale în toată lumea. În fiecare 

zonă va exista un lider și o  echipă pe care o va coordona. Aceste 
echipe vor colabora folosind platforma online.
Astfel, planul de lucru, structurat în două etape principale, a con-
stat pe de-o parte în construirea infrastructurii, iar pe de altă parte  
în selectarea și traducerea materialelor scrise din cele 3 dome-
nii Respiro: Respiro Time, Biblioteca Respiro, MasterTin.
Pentru acest proiect au fost implicate 15 persoane (programa-

tori, traducători, redactori, editori,  graficieni).
Proiectul va fi lansat în luna iulie 2018 la Kassel, în Germania.
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financiar
 RAPORT 

VENITURI
 Parteneriat Youth Alive 196 095 lei
 Sponsorizări/ donații 118 850 lei
 Semimaraton 26 300 lei
 Seminare 12 500 lei
 Alte surse 17 744 lei
TOTAL 371 489  lei

CHELTUIELI
 Salarii și alte cheltuieli 248 030 lei
 Construire infrastructură Youth Alive  193 937 lei
 Semimaraton 30 092 lei
 Seminare 12 617 lei
TOTAL 486 676 lei

Din perspectiva apropierii de tinerii din publicul 
nostru, anul 2017 a însemnat un an de creştere a 
nevoilor, acest fapt având implicaţii şi în domeniul 
financiar.

Asociația Respiro a câștigat un 
al doilea grant în valoare de 
45.000 lei, prin participarea la 

programul de granturi Raiffeissen 
Comunități susținut de Banca Rai-
ffeissen, pentru proiectul Fin Tin 
- Educație financiară pentru lice-
eni. Astfel, tinerii din Târgoviște au 
beneficiat de o serie complexă de 
seminare pe această temă.
Pe parcursul anului 2017 Asociația 
Respiro a beneficiat de sprijin finan-
ciar din partea Consiliului Județean 
Dâmbovița, Conferința Muntenia și 
Diviziunea Inter-Europeană.
În luna decembrie 2017, s-a deru-
lat o campanie intensă în vederea 
direcționării a 20% din impozitul pe 

profit al companiilor către Asociația 
Respiro, în baza legii 32/1994. În 
cadrul campaniei au fost expediate 
2000 de scrisori conținând prezen-
tarea proiectului teajut.ro și con-
tracte de sponsorizare personali-
zate. Companii precum Imobiliare 
Solution Group, United Media, Max 
Edilitar, Quickweb Info au răspuns 
favorabil cererii noastre, alegând 
să susțină activitatea Asociația Res-
piro, motiv pentru care le suntem 
recunoscători. 
Deasemenea, am beneficiat de 
sprijinul a numeroase persoane fi-
zice și juridice, cărora le mulțumim 
pentru încrederea oferită proiecte-
lor pe care le desfășurăm! 

53+32+7+3+5
51+40+6+3
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“ „Fiecare proiect şi activitate 
porneşte din pasiunea şi 

încrederea că acesta este cel mai 
bun lucru pe care îl putem face.


