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CSR 
RESPONSABILITATE
SOCIALĂ
CORPORATIVĂ 

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ, pe scurt denumită CSR
(corporate social responsibility) reprezintă un tip de autoreglementare a
companiilor cu scopul de a fi responsabil din punct de vedere social.
Inițiativele CSR au scopul de a contribui în mod pozitiv asupra societății, economiei sau
mediului.
DE CE CSR? 
- îmbunătățesc situația financiară: inițiativele sustenabile au impactat pozitiv rezultatele
afacerilor.
-  sprijină comunitățile locale și globale: oferă oamenilor pârghiile și platformele de care au
nevoie pentru a face diferența în comunitățile locale și globale.
-  cresc retenția și loialitatea clienților: strategiile CSR realizate la cele mai înalte standarde
oferă unei companii șansa de a prezenta consecvență și de a câștiga loialitate, ceea ce se
transformă, în cele din urmă, în fidelizarea clienților și în creșterea vânzărilor. 
-  îmbunătățesc brandingul angajatorului: cercetările au arătat că o proporție copleșitoare
dintre angajații din generația Z consideră CSR un factor important atunci când decid asupra
următorului job, iar alt procentaj semnificativ ar lua în considerare o reducere a salariului dacă
ar însemna să lucreze pentru o companie mai responsabilă social.



ABOUT THE
FUN-GRY VEGAN
A big project involves overseeing a lot of
moving parts, oftentimes from different
people. To have a successful rollout, project
managers rely on a well-crafted project plan
to ensure objectives are met on time and on
budget. A project plan is a formal approved
document which is used to define project
goals, outline the project scope, monitor
deliverables, and mitigate risks.

MISIUNEA NOASTRĂ
Să facem accesibile unui număr cât mai mare de oameni placerea și beneficiile practicării sportului. 
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SCOPUL NOSTRU 
Să fim UTILI oamenilor și planetei! 

"”Proiectele pe care le susținem sau construim împreună cu partenerii
noștri reflectă dorință noastră de a împărtăși plăcerea și beneficiile
practicării sportului. 

Cream condiții optime de a practica sportul în siguranță pentru milioane
de români, așadar, reabilitarea traseelor montane, renovarea, construirea
sau dotarea sălilor de sport din școli, renovarea și dotarea cabinetelor de
recuperare din țară sunt principalele noastre obiective. 

Astfel, suntem prezenți în educația copiilor, în procesul de
vindecare/recuperare după accidente sau maladii și contribuim prin sport
la sănătate, o minte limpede și o atitudine pozitiva pentru toți romanii.  

Planeta este și vă rămâne terenul nostru de joc, iar în proiectele noastre se
reflectă cu prioritate grija față de ea.” 

 Iulia Ordeanu - lider CSR, Diversitate și Incluziune
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OBIECTIVELE
NOASTRE 2022

milioane
lei 

BUGET

CREȘTEREA NOTORIETĂȚII - intern + extern  
   100% buget consumat

CSR în fiecare oraș DECATHLON  
 CSR prezent în toate SPORTURILE DE

MASĂ

1.
2.
3.
4.

CREĂM CONDIȚII OPTIME DE ACREĂM CONDIȚII OPTIME DE A
PRACTICA SPORTUL ÎN SIGURANȚĂPRACTICA SPORTUL ÎN SIGURANȚĂ



CSR - UTILI OAMENILOR SI PLANETEI

 

ECHIPA CSR
ORGANIZARE

ECHIPA CSR

ECHIPA NAȚIONALĂ DE CSR DECIDE PROIECTELE DE CSR ÎN CARE NE IMPLICĂM PRIN
REFERINȚĂ LA STRATEGIILE DE CSR DIN DECATHLON ROMÂNIA
Avem o întâlnire lunară în care venim cu propuneri de proiecte noi, dezbatem rezultatele
proiectelor în curs și decidem împreună asupra proiectelor viitoare. 
Fiecare membru este responsabil pentru cel puțin un proiect și este și cel care urmărește
evoluția și rezultatele. 
Detaliile proiectelor sunt introduse într-o unitate comună pentru a avea acces în timp real la
informații despre stadiul proiectului și rezultate.

GUVERNANȚĂ:
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TRASEE MONTANE
REABILITATE
Bun Simț Turistic

Proiectul a pornit din dorință DECATHLON Romania de a
se implica activ în procesul de adoptare a unui stil de
viață sănătos, într-un mediu cât mai curat pentru cât
mai mulți romani.

Pentru că sportul este un element esențial pentru
pentru o viața mai bună, prin acest program Decathlon
Romania oferă posibilitatea cât mai multor oameni,
indiferent de gradul de pregătire sportiva, să practice
sport, încurajând astfel mișcarea pentru o viață
sănătoasă. 

Astfel, în cadrul proiectului au fost reabilitate 49 de
trasee montane și 2 pârtii de schi.

Începând cu 2021 romanii pot străbate în siguranță
traseele montane din munții Bucegi, Baiului, Ciucaș,
Retezat și Brașov. 
Parția de schi Clăbucet din Predeal și Mutu din Straja
sunt și ele pregătite pentru iubitorii sportului alb, cu
perne de protecție în toate zonele de risc și slalom gates,
garduri de plasă. 
În 2022 am continuat cu Apuseni si Retezat. 
Desigur că ne-am amintit și de salvatorii montani, care își
rișca viață zilnic și am dorit să dotăm echipele de
salvamont implicate în proiect cu echipament individual,
tărgi de salvare roll up, saltele vacuum, atele vacuum,
targă tip UT200 (una dintre cele mai bune de pe piața
europeană cu largă utilizare fiind concepută pentru
folosință în cele mai dure condiții), rucsaci de urgență,
ked-uri extractoare (imobilizatoare spinale), set
laringoscop. 

DRUMEȚII MONTANE ÎN
SIGURANȚĂ 
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Proiectul își propune să promoveze colectarea selectivă,
prin derularea unor campanii de conștientizare a
constănțenilor și turiștilor în vederea schimbării atitudinii
față de mediu și adoptarea unui comportament eco-civic
adecvat, implicând și creșterea gradului de siguranță a
turiștilor.

 Pe foișoarele salvamarilor din Mamaia au fost amplasate
panouri informative pentru turiști, cu privire la
semnificația steagurilor arborate pe plajă, dar și avertizări
cu privire la riscurile expunerii la soare între orele 11:00-
16:00. 

Serviciul Salvamar din Constanta vă fi dotat cu 150 de
balize portabile pentru practicarea înotului în siguranță în
ape deschise și pe care turiștii le pot folosi gratuit.

ECO-DECATHLONIADA
Bun Simț Turistic

ÎNOT ÎN SIGURANȚĂ ȘI
ATITUDINE FATA DE
MEDIU

Proiectul a fost realizat în două etape: 

Etapa 1: - iulie 2022
Amplasarea a 5 recipiente sub forma de delfin
pentru colectarea deșeurilor din plastic. 

Containerele au fost incluse în infrastructură de
colectare a deșeurilor de pe raza municipiului
Constanța. 

Etapa 2: - sfârșitul sezonului estival - acțiune de
plogging (mișcare și adunat deșeuri).
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Scopul proiectului ”Peste Limite” este creșterea
încrederii în sine și a autonomiei pentru copii cu
nevoi speciale, prin sesiuni de escaladă.
 
Ședințele de escaladă sunt însoțite de suport
psiho-emoțional, kinetoterapie, ateliere de
dezvoltare personală și terapie prin joc. 

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
acum. 

Prin activități copiii își dezvoltă motricitatea fină
și grosieră, abilitățile de viață independentă și
incluziune.

PESTE LIMITE
CLIMB AGAIN

TERAPIE PRIN
ESCALADĂ

-REZULTATELE:
- 70 de copii și tineri cu dizabilități intelectuale,
neuromotorii, de auz și asociate, au beneficiat de un
pachet de servicii integrate de escaladă,
kinetoterapie și suport psiho-emoțional.

- beneficiarii sunt 80% copii cu dizabilități
intelectuale (din spectrul autist, sindrom Down și
asociate), 20% sunt copii cu deficiențe neurologice,
neuromotorii și de auz.

- 500 antrenamente realizate cu beneficiari cu
dizabilități intelectuale și asociate (elemente de
kinetoterapie, terapie prin escaladă).
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În contextul în care sedentarismul devine o
problemă în Romania, iar educația sportivă este
insuficientă, am lansat programul " Sportul
pentru toți".
Programul inititiat de Fundația Comunitară
București și Fundația Comunitară Brașov
împreună cu Decathlon Romania, urmărește
crearea unor condiții și contexte mai bune pentru
că tinerii și copii din Romania să poată practica
sport din plăcere și în siguranță.

 În 2021 DECATHLON a sprijinit 4 școli din
București și 5 școli din Brașov să își
construiască, amenajeze sau să își
îmbunătățească facilitățile sportive, fie că au
fost terenuri în aer liber sau săli de sport.
Aproximativ 10000 de elevi din București și
Brașov beneficiază astăzi de condiții de sport
mai bune.   

SPORTUL PENTRU TOȚI
FUNDAȚIA COMUNITARĂ
BUCUREȘTI

SĂLI ȘI TERENURI DE
SPORT ÎN ȘCOLILE
PUBLICE

În mod concret, programul a urmărit îmbunătățirea
condițiilor de practicare a sportului în școlile din
București și Brașov și promovarea vieții active și
sănătoase în rândul comunităților de cartier. 

În 2022 Decathlon Romania impreuna cu Fundatia
Comunitară, a lansat a doua ediție ”Sportul pentru toți”,
prin apelul de proiecte către școlile gimnaziale si liceele
din București, Brașov si Timișoara, obiectivul nostru
fiind acela de a dubla numarul de școli care vor avea săli
de sport renovate sau care oferă facilități sportive
îmbunătățite. Astfel, 15 scoli au primit sprijinul nostru. 

Anul acesta s-au alăturat ca parteneri in demersul
nostru și Inspectoratul Școlar al Municipiului București
si Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de
Structuri.
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Imaginați-vă o țară in care până și la sate găsești școli
frumoase, curate și bine dotate, cu elevi care învață bine
si aspiră la studii superioare. O țară în care respectul față
de tânăra generație este apoi întors de aceasta, la
maturitate.

În România rurală trăiește 46% din populație, dintre care
45,5% este expusă riscului de sărăcie sau excluziune
socială. 

Programul „Împreună construim oameni”, inițiat de
Bookland împreună cu Decathlon România, își propune
să susțină egalitatea în drepturi a copiilor prin asumarea
renovării școlilor din mediul rural, pentru a le oferi șansa
unei educații de calitate.

ÎMPREUNĂ CONSTRUIM
OAMENI
BOOKLAND

RENOVARE ȘCOLILOR ÎN
MEDIUL RURAL 

64,72% din populația rurală nu este conectată la
sistemul public de alimentare cu apă & 90,1% nu
este conectată la sistemul de canalizare. 
38,5% dintre gospodăriile rurale nu au acces la
internet.
38% dintre școlile din mediul rural au grupurile
sanitare situate în curte, fară apă curentă și
canalizare. 
doar 77,10% dintre copiii din mediul rural merg la
scoală primară / gimnazială. 
42,23% dintre elevii din mediul rural nu au promovat
examenul de bacalaureat. 
20,92% din populația rurală a terminat doar o scoală
primară. 
4,74% din populația rurală a absolvit o facultate. 
Din totalul românilor care au plecat din țară în
ultimii 5 ani, 47.55% provin din mediul rural. 

De ce în mediul rural? 
Pentru că: 
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 Asociația Cip și Ciargi aduce pe terenurile de tenis copii
din categorii vulnerabile - refugiați, cu dizabilități sau din
medii defavorizate. 

Decathlon ajută, iar lumea trebuie să știe că împreună
creăm oportunități de sport. Ducem tenisul în multe
locuri, descoperim copii atipici cu potențial și părinți
incredibili. 

Frecvență eveniment/program: lunar, începând cu aprilie:
Durata: 4 ore; 
Nr copii: 25- 30/eveniment (copii cu dizabilități și nevoi
speciale); 
Terenuri de închiriat: 3;
Nr. antrenori : 4.

TENIS DE BINE
CIP & CIARGI

SPORTUL NU E UN MOFT

Codruț Baciu, fondator al asociației CIP&CIARGI a
format grupuri de copii în mai multe orașe și comune din
țară, iar recent, cu ajutorul nostru a dat start
programului TENIS DE BINE. 

Lunar, copii din grupe, prin rotație, vor practica tenisul
alaturi de Codruț, de antrenori specializați și de alți
jucători profesioniști, dispuși să împărtășească
pasiunea lor împreună cu micuții mai puțin norocoși,
care provin din medii defavorizate sau care suferă de
diverse afecțiuni. 

Proiectul este apreciat și deja se află pe lista scurtă a
GALEI SOCIETĂȚII CIVILE, la categoria " Inlcuziune
Socială". Speram să fie și unul dintre proiectele
câștigătoare. 
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 Cați dintre noi ne amintim cu drag de orele de sport? 
Pentru unii colegi, acestea poate au deschis drumul către
performanță.
 Însă una din realitățiile din jurul nostru este că, pentru
multe unități școlare, bugetul nu este niciodată suficient
pentru a mai echipa și sala de sport, fie ea și cu câteva
mingi. 

Decathlon împreună cu asociația Totul este Posibil a
reușit până acum să schimbe realitatea OREI DE SPORT
pentru 35 de unități de învățământ și 4500 de elevi din
țoață țara. 
Printre cele mai solicitate echipamente au fost kitul de
echilibru și mingile de fotbal, echipamente minime, dar
care au adus foarte mari bucurii. 

ORA DE SPORT 
TOTUL ESTE POSIBIL

CREĂM OPORTUNITĂȚI
DE SPORT 

 ”Proiectul ORA DE SPORT aduce o bucurie imensă
copiilor! Puteți fi siguri că ați intrat și veți rămâne pentru
totdeauna în inimile lor! Felicitări pentru toate proiectele
desfășurate, au un impact pozitiv asupra copiilor, mai
ales asupra celor din mediul rural, care n-au avut până
acum posibilitatea de a se plimba cu o bicicleta sau de a
avea o trambulină. Toate acestea reprezintă o fericire
imensă pentru copii. Vă transmitem tot respectul nostru
și mulțumirile noastre!”

Elena Burlacu, Grădiniță Singureni, Giurgiu 
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În Romania, 1 din 5 copii abandonează școală.
Principalele probleme care duc la abandonul școlar au
legătură mai puțin cu performanta actului educativ și cu
sistemul scolar, ci mai degrabă cu familia și atitudinea
acesteia fata de școală (părinții lucrează sau sunt plecați
din țară, copiii mai mari au grijă de cei mici și de casă),
dar și cu anturajul nefavorabil în care cresc copiii. 
Mai mult, apartenență la un grup vulnerabil crește riscul
de abandon școlar, în special în rândul familiilor aflate la
risc de excluziune socială sau sărăcie. 

Atât antrenamentele, cât și celelalte acțiuni în care sunt
implicați copiii se bazează pe 7 valori fundamentale:
stima de sine, autonomia, spiritul de echipă, egalitatea,
motivația, respectul și viața sănătoasă. Acestea sunt
reperele după care se desfășoară întregul proces
educațional.

ȘCOALA SOCIALĂ SPORTIVĂ
FDP - Protagoniști în educație

0% ABANDON ȘCOLAR 

Antrenamentele sportive (fotbal, dans, exerciții fizice,
atletism/cross) îi vor ajuta pe copiii cu privire la
echilibrarea și reglarea emoțională (prin descărcarea
agresivității, defulare, etc.), dar și educarea și
promovarea atitudinilor, convingerilor, sentimentelor
morale și comportamentelor prosociale (fair-play,
respect, colaborare, egalitate, spirit de echipă,
prietenie). 

Scopul proiectului este integrarea socială prin sport a
celor 115 de copii cu risc de abandon școlar, cu vârste
între 6 și 15 ani, din cartiere/instituții de învățământ
aflate în zone defavorizate ale sectoarelor 2, 3 și 6, din
București. 
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Îngrijirea paliativă are că scop îmbunătățirea calității
vieții pacienților și familiilor acestora atunci când se
confruntă cu problemele unei boli incurabile. 
Acest lucru se realizează prin îngrijire medicală pentru
pacient, sprijin social, consiliere psiho-emoțională și
spirituală pentru pacient și familia sa. 

În Hospice Casa Speranței se îngrijesc cu profesionalism
și dăruire copiii și adulții care trăiesc cu o boală
incurabilă, oferind servicii specializate acestora și
familiilor lor. 

5000 de români au fost alături de noi și au pedalat, iar
noi, Decathlon România, am donat 1 leu pentru fiecare
km parcurs. 

HOPE ON WHEELS
HOSPICE - CASA SPERANȚEI

2200 ȘEDINTE
GRATUITE

KINETOTERAPIE

Am pedalat pe șosele, trasee montane, în jurul blocului
și chiar în playground-ul magazinelor Decathlon. 

Astfel, împreună am oferit pacienților HOSPICE 2200 de
ședințe gratuite de kinetoterapie. 

Peste 5 mii de postări pe conturi individuale cu
#hopeonwheels #decathlon au fost distribuite în ziua
evenimentului, iar în rețele de socializare am obținut
743.217 impresii pozitive pentru inițiativă noastră. 

#Fericiți
#EchipaCSR
#UtiliOamenilorSiPlanetei
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Fotbal pentru Schimbare este un mini campionat de
fotbal caritabil dedicat companiilor – pentru susținerea
cauzei tinerilor defavorizați cu vârste cuprinse între 16 –
26 de ani, în procesul lor de integrare socio –
profesională, la nivel național, printr-o serie de intervenții
personalizate, cu scopul de a le oferi soluții integrate
care să le asigure independența pe termen lung. 

Evenimentul sportiv în scop caritabil, organizat de
Asociația The Social Incubator și Eurosport și Discovery
RISE în 25 iunie, în București, a avut ca scop strângerea
fondurilor necesare pentru sprijinirea tinerilor din medii
vulnerabile, în special, a tinerilor din sistemul de
protecție a copilului, în procesul de tranziție către viața
de adult, într-un mod care le pune în valoare aptitudinile
și care le asigură independența financiară.

FOTBAL PENTRU SCHIMBARE
THE SOCIAL INCUBATOR

SPRIJINIREA TINERILOR
DIN MEDII VULNERABILE

Ne-am propus să contribuim la creșterea
șanselor de integrare socială și profesională a
tinerilor din medii vulnerabile, pentru ca
experiența anterioară din voluntariat ne-a
arătat că nevoile acestora sunt mult mai
complexe decât par la prima vedere și că, fără
un sprijin individual și pe termen lung,
schimbarea reală și sustenabilă nu poate să
vină. 

În cadrul evenimentului aflat la cea de-a doua
ediție, 16 echipe de mini-fotbal și-au disputat
trofeul ”Fotbal pentru Schimbare” și au
contribuit la un viitor mai bun pentru tinerii din
medii vulnerabile.
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Cei mai mulți dintre copiii diagnosticați cu afecțiuni
oncologice petrec foarte mult timp în spital. 
Tratamentul lor durează luni întregi, uneori ani. De aceea,
ei nu mai pot merge la școală precum copiii normali,
studiile sunt întrerupte, iar starea emoțională și fizică le
este afectată. Continuarea studiilor și întoarcerea la
școală este dificilă și au nevoie de suportul colegilor,
profesorilor și al familiei. 
Pentru că toate resursele materiale ale familiei se
concentrează într-un singur punct - însănătoșirea celui
mic - este nevoie de suport financiar. 

În luna noiembrie 2021 am avut ocazia de a participa
împreună la cursa virtuala a Maratonului București,
pentru a fi alături de partenerii noștri de la Asociația
Magic. 

HALF MARATHON BUCURESTI
ASOCIAȚIA MAGIC

BURSE PENTRU COPIII
CARE NU RENUNȚĂ 

Echipe din țoată țara s-au alăturat proiectului pentru
a susține strategiile noastre CSR - accesul la sport și
educația copiilor prin sport - pentru copiii magici care
au un diagnostic grav. 
Pentru fiecare cursă efectuată de angajații noștri,
Decathlon a donat o sumă în contul burselor
MagicEDU. 

În total, 270 de alergători au strâns în cursele lor
1350 de kilometri, iar eforturile voastre se îndreaptă
către 120 de viitori pasionați de sport. 
Pentru aceasta meritam cu toții un mare bravo! 

Parteneriatul nostru cu Asociația Magic sper să
continue an de an, fiind un moment în care ne reunim
și facem bine împreună, în echipă! 
Mai mult, vom fi alaturi de ei și în taberele
MagiCAMP, acolo unde aceeași copii greu încercați
își regăsesc zâmbetul prin spor!
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 Mihai Neșu este un fotbalist internațional român care din
nefericire și-a încheiat cariera în 2011 din cauza unui
accident pe terenul de fotbal. 

După accidentare, acesta a luat decizia de a înființa o
fundație care să vina în întâmpinarea copiilor cu dizabilități
și boli cronice. 

Așadar, Fundația Mihai Neșu s-a hotărât să concentreze
întreagă activitate caritabilă asupra copiilor din România,
considerand că aceștia duc lipsa uneori de cele mai
elementare tipuri de îngrijire medicală și asistență socială. 

CENTRUL DE RECUPERARE SF
NECTARIE
FUNDAȚIA MIHAI NEȘU

TEREN DE SPORT
PENTRU COPIII CU

DIZABILITĂȚI

Cunoascând din proprie experiență
neajunsurile unei dizabilități, Mihai a realizat
că acești copii nu trebuie supuși unei poveri
atât de mari. În anul 2014, Fundația Mihai Neșu
a înființat centrul de recuperare Sfântul
Nectarie, în Oradea, la care vin constant 133 de
copii cu dizabilități din țoață țara. În 2019, a
demarat campania "Cred în minuni", pentru a
strânge suma de 4,5 milioane de euro, bani
necesari construirii unui complex de
recuperare caritabil, cu un concept unic în
România. Construcția a început în iunie 2021 și
este estimată să se încheie în decembrie 2022.
Decathlon s-a alăturat proiectului sponsorizând
în totalitate construcția terenului de fotbal din
cadrul complexului.
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Brașov Heroes este programul de strângere de fonduri și de
activare a comunității care constă în 3 luni de fundraising și
care culminează cu o cursă cu obstacole a comunității -
unde toată lumea aleargă, se simte bine și donează astfel
pentru cauzele susținute.
Pornind de la conștientizarea importanței mișcării în viața
comunității, de la puterea sportului de a apropia vecini,
colegi, familii în jurul unui scop comun care se măsoară în
kilometri parcurși, obstacole sărite, linii de finish trecute,
zâmbete și momente de distracție, dar cel mai important,
care înseamnă sute de vieți ale beneficiarilor
schimbate. 

BRAȘOV HEROS
FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV

1062 ALERGĂTORI AU
SUSȚINUT 10 CAUZE

COMUNITARE

Cifre record anul acesta la Brașov Heroes.
Brașov Heroes #9 a activat comunitatea și a
strâns laolaltă 1602 alergători la cursa cu
obstacole a comunității, peste 500 de
susținători care i-au încurajat la fața locului,
reprezentanți și voluntari ai celor 10 cauze
comunitare. Ediția a crescut de la an la an, iar
pe 4 septembrie, mare parte din cei 1602 de
alergatori înscriși pe platformă s-au mobilizat
și au participat la eveniment.
#ECHIPA DECATHLON BRASOV a strigat si ea
prezent la apelul de foundraising devenind deja
tradiție pentru ei. 
Peste 1000 de persoane, dintre care jumătate
au fost copii, au participat la ”Cursa pentru
familii”.
Pentru prima dată, la ”Cursa pentru Familii” au
participat și 19 persoane cu dizabilități de
vedere (din cele 21 înscrise), însoțite de
voluntari apropiați Asociației Bastonul Alb.
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Decathlon a sprijinit activ eforturile partenerilor de la Crucea
Roșie de a oferi ajutor umanitar refugiaților ucraineni de pe
teritoriul României.

Am livrat produse esențiale din depozitul nostru celor care
aveau cea mai mare nevoie de ele.

Lista de produse a fost următoarea:
500 saltele;
400 saci de dormit;
500 haine călduroase;
350 accesorii calduroase.

DECATHLON & CRUCEA ROȘIE 
CRUCEA ROȘIE

AJUTOR UMANITAR
PENTRU REFUGIAȚII

UCRAINENI AFLAȚI PE
TERITORIUL ROMÂNIEI.

De ce Crucea Roșie?

Crucea Roșie Română asistă persoanele
vulnerabile în situații de dezastre și de criză. 
Prin programele și activitățile sale în beneficiul
comunității, contribuie la prevenirea și alinarea
suferinței sub toate formele, protejează
sănătatea și viața, promovează respectul fața
de demnitatea umană, fără nicio discriminare
bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie,
vârstă, apartenență socială sau politică.
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Proiectul „Azi sunt profu’ tău de sport!” - parte a
proiectului național NĂSCUT PENTRU SPORT, va consta
în organizarea și desfășurarea a 10 ediții ale acțiunii „Azi
sunt profu’ tău de sport!”, în 10 de școli cu clasele 0-VIII
din București. 

La această acțiune vor participa ambasadorii ”Născut
pentru Sport”, respectiv zeci de mari mari valori ale
sportului românesc -campioni naționali, europeni,
mondiali și olimpici, antrenori, președinți de federații
sportive și președinți de cluburi sportive din România. 

Aceștia vor vorbi elevilor despre importanța sportului ca
factor determinant în sănătate, despre frumusețea
sportului de performanță, dar le vor vorbi și despre
povestea lor de succes în sport.

EU SUNT PROFUL TĂU DE
SPORT
ASOCIAȚIA JUNIOR SPORT

SPORT ÎMPREUNĂ CU
MARII CAMPIONI

NAȚIONALI

În cadrul acțiunii, ambasadorii vor susține, cu
elevii, ora de educației fizică și sport, iar la final le
vor oferi acestora, GRATUIT, cu autografe. 

Revista ”Născut pentru Sport” (caracteristici:
format A4, full color, minim 100 de pagini, coperți
plastifiate) este revistă în care va fi promovată
performanța ambasadorilor prezenți la acțiune.

În cadrul celor 10 de ediții ale acțiunii „Azi sunt
profu’ tău de sport!” vor avea loc și demonstrații
sportive, susținute de copiii sportivi.

Proiectul urmeaza să fie realizat in lunile
noiembrie - decembrie 2022. 



68000 de copii beneficiază de
condiții mai bune de sport

datorita proiectelor noastre 

3.5 milioane de romani practică
drumeția în natură, în siguranță 

20000 PET - uri colectate in ECO DECATHLON70 unitati de învățământ dotate/
renovate 

2000 de persoane salvate în
acțiunile de salvare Salvamont

PRAHOVA, BRAȘOV,
HUNEDOARA ȘI PREDEAL

20000 PET-uri colectate în
proiectul ECODECATHLONIADA

1  teren fotbal construit în Oradea

650 km de trasee montane
trasate și realibitate 

CSR WEB SITE


