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Cum ne poți ajuta

CUPRINS 



Cu fiecare activitate, cu fiecare SMS sau acțiune, puneți umărul ca 
Asociația Climb Again să ajute și mai mulți copii și tineri cu 
dizabilități.

Vreau să mulțumesc în numele întregii echipe și în numele beneficiarilor noștri tuturor care au 
făcut ca și anul 2020 să fie un an cu realizări – fie că vorbim despre sponsori, parteneri, donatori 
sau voluntari. 

Știu că prin sport putem ajuta, putem schimba și putem comunica mai bine cu cei din jur. Practic, 
așa cum spune și sloganul nostru – prin escaladă vrem să ne depășim limitele, vrem să îi învățăm pe 
copii și tineri să și le depășească și să contribuim la integrarea câtor mai mulți beneficiari. Cred că 
Muhammad Ali avea dreptate când spunea că „nu munții pe care îi avem de urcat ne epuizează, ci 
pietricica din pantof”. Iar acea pietricică trebuie mereu identificată și eliminată, pentru că orice 
urcare e un pas înainte spre mai bine. 

2020 a fost un an extrem de dificil pentru omenire, iar dacă pentru mulți dintre noi lumea s-a oprit 
pentru mult timp, la Climb Again am reușit totuși să menținem un echilibru și o stare de bine 
printr-o comunicare constantă cu comunitatea noastră. În plus, am reușit chiar să facem 
performanțe sportive, prin escaladarea masivului Mont Blanc. Și atunci când situația sanitară ne-a 
permis, ne-am antrenat și am avut activități cu o parte dintre beneficiarii noștri. 



Când am înființat primul centru de terapie prin escaladă din Europa, am avut în minte un singur 
lucru – să schimbăm viețile copiilor și tinerilor cu dizabilități, să învingem imposibilul uneori. De 
aceea, Asociația Climb Again invită organizațiile și instituțiile care lucrează cu tineri cu nevoi 
speciale la ședințe gratuite de inițiere în escaladă pentru a le arăta beneficiile pe care aceștia le pot 
obține practicând acest sport. Și încurajează copiii, părinții, profesorii, să fie deschiși și să încerce!

Claudiu Miu
fondator și președinte Climb Again



    Printre beneficiile escaladei

    ca terapie:
 

 Facilitarea dezvoltării motorii, atât a celei fine, cât și a celei 

grosiere

 Dezvoltarea psihomotricității (structurarea spațială, schema 

corporală și poziția corpului în raport cu spațiul, adecvarea 

posturilor etc.)

 Dezvoltarea atenției și puterii de concentrare

 Dobândirea unor noțiuni disciplinare de bază

 Dezvoltarea capacității de a găsi soluții, de a elabora strategii

 O mai bună autocunoaștere și o îmbunătățire a stimei de sine

 Creșterea încrederii în forțele proprii și depășirea unor limite 

fizice sau psihice

 Dezvoltarea abilităților de viață independentă


Vrem să introducem la scară națională escalada ca pe o metodă non-formală de învățare care se 
concentrează nu doar pe îmbunătăţirea izolată a unui anumit tip de abilitate, ci apelează în același 
timp la abilităţile fizice, psihice și sociale, folosind tehnici adaptate și jocul.

Misiunea Climb Again este să ofere o șansă la o viață normală copiilor și tinerilor cu nevoi speciale. 
Ne dorim ca printr-un discurs pozitiv și prin promovarea poveștilor de succes din cadrul proiectelor 
Climb Again să influențăm percepția generală asupra potențialului copiilor și tinerilor cu nevoi 
speciale și să contribuim la integrarea lor - fie că vorbim de integrarea directă a celor pentru care 
cățăratul devine o vocație, sau indirectă, prin apartenența la o comunitate.

Misiunea noastră
#DepășeșteImposibilul



20
20  Expediția celor doi nevăzători, Răzvan și Alex, pe Mont Blanc

 Doi ani de centru Climb Again
 Începe proiectul Climb Again HUB în cele șapte școli speciale din Romania;

20
19

 Am organizat 3 ediții ale Festivalului Puternici împreună.
 Am deschis 2 minicentre la Iași și Timișoara.
 Prima expediție a unui nevăzător din Lotul de Paraclimbing: Alex Benchea - 

primul alpinist român nevăzător cucerește Vf. Kilimanjaro (5.895 m).

 În februarie am deschis Centrul Climb Again cu susținerea Kaufland. 
 În decembrie am organizat Festivalul Puternici împreună - cel mai mare 

eveniment de incluziune prin escaladă organizat în România și campania de 
awareness “Pune-te în ochii lor”. 

 Primul an de participare la competiții internaționale de escaladă dintr-un șir 
de lung de competiții.

 Sesiuni de terapie și începutul Lotului, prin formarea echipei de sportivi. 
 Afiliere la  FRAE (Federația Română de Alpinism) și recunoașterea oficială a 

disciplinei paraclimbing (escaladă pentru persoane cu dizabilităţi).

 Ia naștere Asociația Club Sportiv Climb Again la inițiativa lui Claudiu Miu, 
cățărător și antrenor, fost campion balcanic. 

 Încep sesiunile de terapie și incluziune prin escaladă pentru copiii cu nevoi 
speciale și se naște ideea Lotului de Paraclimbing.

Istoricul nostru



Campionatul Național de 
Paraclimbing alMarii Britanii –

BMC Paraclimbing Series


Campionatul Mondial de Escaladă

(IFSCParaclimbing), Paris, Franța 
(2016), Innsbruck,Austria (2018), 
Briancon, Franța (2019) 


2016 și 20176 sportivi cu deficiențe de

vedere și auz

2017Cosmin Candoi – Vicecampion la 
categoria deficienți de vedere



2016Răzvan 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

la care sportivii au concurat în perioada 2016-2019

Competitii 
Internaționale de 
Paraclimbing



Campionatul Național de 
Bouldering – România

2018Cosmin Candoi – locul 3

2019Cosmin Candoi – locul 3

IFSC Paraclimbing Master – 
IMST Austria(2017-2019)

2017 Răzvan Nedu – locul 3

           Florin Alin Ana – locul 5

2018Răzvan 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

2019Răzvan 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

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



Această stigmă socială face ca pentru cei peste 853,465 de 
persoane cu dizabilităţi înregistrate în 2020 în România  viața să 
însemne trăirea în completă izolare, neimplicare socială și 
neîncredere în forțele proprii.

În România, a fi persoană cu deficiențe 
înseamnă pentru mulți pierderea 
totală a independenței. 

Problema pe

care o adresăm



Escalada (cățărarea sportivă) este recunoscută la nivel mondial ca fiind unul din sporturile cu 
cele mai multe beneficii pentru copiii cu dizabilități dezvoltându-le funcțiile fizice, psihice, 
cognitive și senzoriale. Cu cât serviciile de recuperare încep mai devreme, cu atât cresc 
șansele de a avea un progres mai rapid în dezvoltare și o integrare socială adecvată.

Stigma socială are impact în dezvoltarea fiecărei persoane cu nevoi speciale, începând din copilărie 
(67.000 de copii cu nevoi speciale înregistrate în 2020)  limitându-le și mai mult șansele de 
integrare socială și profesională: doar 12% dintre ei au locuri de munca (un procent al șomajului 
mult peste media europeană potrivit raportului Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-
Romania-2020). 



București

Buzău

Timișoara

Arad

Cluj

Iași

Partenerii noștri în proiect:

Liceul Special ”Sfânta Maria” Arad

Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” Bucureşti

Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere Bucureşti

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj

Liceul Special „Moldova” Târgu-Frumos

Liceul Teoretic Special „Iris” Timişoara

Unde ne

găsești

lucrând



  Nevoi speciale pe care le adresĂm

  În terapie:

 Deficiențe senzoriale (vizuale și auditive); 
 Dizabilități fizice și/sau neuromotorii; 
 Deficiențe neurocognitive; 
 Tulburări din spectrul autist (TSA); 
 Tulburări posttraumatice (traume fizice sau emoționale); 
 Problema de apartenență a copiilor din instituțiile


       de plasament.

Pentru cei 2500 de copii și tineri care ne-au trecut pragul, 
escalada e un moment de detașare de toate problemele și de 
depășire a fricilor, inclusiv frica de judecata și percepția 
celorlalți.

Beneficiarii noștri



Research Festival Puternici Împreună 

Studiul realizat de Reveal Marketing Research în cadrul Festivalului Național de Escaladă (4 ediții 
implementate în perioada decembrie 2018 – noiembrie 2019), pre și post eveniment, cu copiii și 
tinerii cu vârste cuprinse între 7 și 20 de ani, arată că 9 din 10 nevăzători nu ies singuri din 
casă și doar 2,63% dintre nevăzători au locuri de muncă.



Studiul a fost finanțat de Kaufland România. 

S-a observat o creștere a încrederii 
în sine a copiilor nevăzători după un 
eveniment cu +17%. 



  Cum schimbăm viețile lor (impactul nostru în 2014-2020)
 2500 copii cu nevoi speciale și-au dezvoltat abilitățile de viață, au învățat despre 

independență și autonomie și au învățat că pot să își depășească limitele;
 peste 200 copii tipici participanți la activități împreună cu copiii cu nevoi speciale au 

descoperit că pot comunica, se pot juca și pot face sport într-un mediu incluziv
 parteneriat stabil și strategic cu 7 școli speciale din toată țara
 colaborări cu 15 ONG-uri, printre care: Amais, Aipa, Puzzle, Ateliere protejate, HHC, etc
 premii la concursuri naționale și internaționale de escaladă obținute de sportivii Lotului de 

Paraclimbing
 peste 50 de evenimente și demonstrații sportive care au contribuit la promovarea 

escaladei ca sport și ca formă de terapie.



„Sunt elev în clasa a X-a. În general, îmi place să fac mișcare și să ies din 
zona mea de confort, să îmi depășesc limitele și să fac o schimbare în 
modul în care persoanele cu tetrapareză spastică se raportează la ei înșiși. 
Să nu considere dizabilitatea un factor limitativ, ci mai degrabă să o 
accepte și să lucreze cu ea.” – Andrei Popa, 16 ani

„Un om independent gândește, ia decizii, îi poate inspira pe cei din jur, 
poate acorda ajutor, poate urca munți, poate câștiga campionate 
mondiale.”  – Cosmin Candoi, 19 ani, Campion Mondial Paraclimbing

„Cel mai frumos compliment pe care îl primesc, din ce în ce mai des, este 
acela că îmi râd ochii. Pentru mine, o persoană cu deficiențe de vedere, 
este un compliment când o persoană tipică nu își dă seama că nu văd, deși 
avem o conversație face to face, iar prima reacție este, ”Vai, ce îți râd 
ochii!” – Răzvan Nedu, 24 ani, căpitanul Lotului de Paraclimbing

„Muntele este un educator tăcut, iar cu fiecare nouă ascensiune îmi oferă 
noi posibilități de a-mi valorifica potențialul și „de a fi schimbarea pe care 
vreau să o văd în lume” – Alex Benchea, 22 ani   

„Din punctul meu de vedere, cățăratul seamănă mult cu viața deoarece 
fiecare zi ascunde provocări pe care tu nu le cunoști, dar trebuie să le 
depășești.” – Adriana Pero, 16 ani



Peste limite 2020 

Numărul persoanelor care au solicitat terapie prin escaladă a fost unul crescător. Anul 2020 a 
însemnat definirea unui program adaptat datorită numărului tot mai mare de solicitări pentru 
terapie din rândul beneficiarilor cu dizabilități motorii,neuromotorii sau cognitive. 

Proiecte și 
inițiative 2020



Climb again hub

În 2020 am demarat, alături de Kaufland 
România, proiectul Climb Again HUB, prin 
care am încurajat independența în rândul 
copiilor și tinerilor cu deficiențe de vedere din 
România. Astfel, mini centrele de escaladă s-
au transformat într-o rețea de servicii de 
cățărat și dezvoltare personală pentru copiii 
nevăzători din toate cele 7 școli speciale din 
România. 350 de copii cu deficiențe de 
vedere din țară au beneficiat de sesiuni 
săptămânale de terapie prin escaladă prin 
intermediul sălilor de cățărat partenere și 
sesiuni lunare de dezvoltare personală și 
instructaj baston alb.



Caravana Climb Again -

7 metri de turn mobil în aer liber

Cu toate că pandemia Covid-19 ne-a împiedicat să 
implementăm în condiții de siguranță proiectul, am 
reușit să achiziționăm turnul mobil de cățărat, cu 
sprijinul Kaufland România. Pe viitor turnul ne va ajuta 
să interacționăm cu publicul larg și să fim mult mai 
flexibili în legătură cu locațiile în care putem promova 
escalada ca sport terapeutic. 



În 2020 am împlinit și sărbătorit 2 ani de Centru Climb 
Again. 2 ani cu realizări şi bucurii, dar şi cu multe 
provocări şi situații neprevăzute pe care ne-am străduit 
să le depăşim. O sărbătoare în care am putut inaugura 
cea mai nouă şi frumoasă achiziție: turnul mobil de 
cățărat de 7 metri înălțime. De Ziua Bastonului Alb, în 
15 octombrie ne-am bucurat de prieteni în aer liber cu 
cel mai vesel şi frumos turn mobil, sponsorizat de 
Kaufland România.



Expediția pe Mont Blanc 

Încă o dovadă că persoanele cu deficiențe de vedere pot 
face lucrurile firești pe care le face orice persoană tipică.



Alex Benchea și Răzvan Nedu sunt nevăzători și fac parte 
din Lotul Național de Paraclimbing. După o expediție de 
patru zile, ei au ajuns pe al doilea cel mai înalt vârf muntos 
din Europa, Mont Blanc.



Toate veniturile din activitățile Centrului Climb Again ne ajută să 
oferim gratuit sesiuni de terapie prin escaladă pentru copiii și 
tinerii cu dizabilități.

Centrul Climb Again găzduiește o sală de cățărat 
(escaladă și boulder) și aventură (cu poduri 
mișcătoare și cea mai mare tiroliana indoor din 
București), sală de fitness (cardio, greutăți, 
gimnastică), sală de antrenament profesionist pentru 
cățărători (cu campus, plăci/fingerboard diverse, 
moonboard, system board etc) și zonă de relaxare. 
Până în 2021 , de la deschiderea centrului din 
Șoseaua Berceni nr. 8, București au fost 2500 de 
clienți, iar în 2020 , 800 de clienți.

Cum funcționăm



One World 

În 2020 Asociația Climb Again a participat la un pitch unde împreuna cu regizorul Paul Chirilă 
am documentat o temă corelată drepturilor omului - cotidianul unei persoane cu deficiențe de 
vedere - și au realizat un trailer reprezentativ pentru documentarul în lucru - Second Nature. 

Ashoka România 

În 2020 am participat la programul Unlonely Civil Society al Ashoka România, un efort 
susținut de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin care am beneficiat de suport în 
digitalizare, coaching și mentorat pentru dezvoltare organizațională.

Swimathon 2020

Swimathon București este un eveniment de strângere de fonduri din comunitate. Mecanismul 
este construit în jurul unui eveniment de înot, dar în 2020 datorită restricțiilor, comunitatea s-
a întâlnit virtual și au strâns fonduri pentru expediția de pe Mont Blanc. Climb Again s-a 
bucurat de susținerea a 3 echipe de înot care au reușit să strângă fonduri de peste 10.000 lei.

2020 highlights



Campanie Climb Again pentru 

echipamente electronice

60 de laptopuri, telefoane mobile și tablete au ajuns la copiii și tinerii cu deficiențe de vedere 
din toată țara. Am demonstrat, încă o dată că împreună suntem puternici. Au răspuns 
demersului nostru oameni simpli, influenceri, jurnaliști, companii. Device-urile au fost testate, 
instalate cu aplicația vocală și expediate către beneficiari. Împreună am conectat la tehnologie, 
și implicit la școala online și la independență, aproape 60 de elevi cu deficiențe de vedere.

Ziua Internațională a Bastonului Alb

Centrul Climb Again 2 ani 

Sărbătorirea Zilei Internaționale a Bastonului Alb s-a desfășurat pe 15 octombrie în fața 
Centrului Climb Again, pentru a promova mesajul tinerilor nevăzători și egalitatea de șanse. 



Unitate protejată 

Asociația Climb Again a primit în 2020 titlul de unitate protejată. Acest lucru înseamnă că mai 
bine de 30% dintre angajați - 5 dintre angajații noștri ( instructorii de escaladă) sunt persoane 
cu diverse tipuri de deficiențe.

Gala Muntelui 2020 

Claudiu Miu - ”Antrenorul anului 2019”;

Candoi Cosmin - ”Sportivul Anului 2019”;

Alex Benchea - ”Primul Sportiv Român 
Nevăzător pe Kilimanjaro”;

Echipa Climb Again - ”Performanță și realizări 
deosebite în ceea ce privește incluziunea  socială 
prin escaladă”.



Antena 3 (link)Gazeta Sporturilor (link)

Radio GuerillaRadio Tanănana (link)

RedBull (link)Ziarul Libertatea (link)

ApariȚii media



La Măruță (link)RFI Romania (link)

Recorder.ro (link)

Neatza cu Răzvan și Dani (link)Știrile ProTV (link)



Sponsorii Și 
partenerii

noȘtri



Licee Și Școli partenere

Liceul Special ”Sfânta Maria” Arad

Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” Bucureşti

Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere Bucureşti

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj

Liceul Special „Moldova” Târgu-Frumos

Liceul Teoretic Special „Iris” Timişoara

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz

“Sfânta Maria” București

Săli partenere

Sala de escaladă Zero Gravity, Iași


Sala de escaladă One Move, Timișoara

Sala de escaladă One Move, Arad


Sala de escaladă SKAI Urban Crag, Cluj Napoca



Galantomii nostri

Răzvan Nedu 

Bogdan Popescu

Andreea Giuglea

Claudiu Miu

Anamaria Scarlat

Oameni de bine care


ne-au fost aproape

Dana Rogoz


Alexandru Păun

Teofil Vlad


Mircea Struteanu

Cosmin Andron

Silviu Corciovei

Catalin Grigoriu


Clement Naegelen

Cristina Pogăcean



Echipa executivĂ



CLAUDIU MIU

Fondator și Președinte



ANA ANTON

Manager Programe



RADU IONESCU

Manager Dezvoltare



BIANCA SBÎRCEA-CONSTANTIN

Fundraising Manager



GABRIELA GÂRJOABĂ

Consultant Comunicare



PERSIDA DINU

Social media wizard



MONICA COSTEA

Manager de proiect și

Coordonator activitate comercială



CRISTINA MOSTEANU

Membru board și Consultant



CRISTINA GOGA

Coordonator Marketing



RALUCA COSMESCU

Psihoterapeut

OVIDIU AVORNICESEI

instructor de escaladă


sala parteneră Zero Gravity, Iași



ANDREI BĂȚ

instructor de escaladă


sala parteneră Zero Gravity, Iași



ALEXANDRA KRASTA

instructor de escaladă


sala parteneră One Move, Timișoara



LORENA ȘOIMOȘAN

instructor de escaladă


sala parteneră One Move, Arad

Echipa de instructori



RĂZVAN NEDU

instructor de escaladă



COSMIN CANDOI

instructor de escaladă



ROBERT AL-RADI

instructor de escaladă



VALENTIN MOISE

instructor de escaladă



IULIAN FARKAȘ

Responsabil mentenanță Centru



Catalin Diaconu

Cristiana Neacsu

Guta Tiberiu

Chelariu Albert

Voicescu Vasile

Sabina Gogu

Claudia Ciuca

Amalia Olaru

Anca Mihutescu

Stefan Talapin

Elena Savulescu

Mihnea Gafton

Luisa Andronic

Evelina Codita

Corina Sidor

Voluntari

Andreea Sfia

Andreea Marinescu

Lavinia Manolache

Elena Gabi Coseru

Diana Ciuraru



Venituri de la companii

Donații individuale

Venituri comerciale

88.4%

9.9%

2,119,714TOTAL

37,329Venituri comerciale

209,612Donații individuale

1,872,773Venituri de la companii

Venituri 2020 (LEI)

Raport financiar



Programe beneficiari direcți

Lotul Național de Paraclimbing

Personal Climb Again

Cheltuieli indirecte

42.8%

18.4%

22.1%

16.7%

755,198TOTAL

125,974Cheltuieli indirecte

167,136Personal Climb Again

139,089Lotul Național de Paraclimbing

322,999Programe beneficiari direcți

Cheltuieli 2020 (LEI)



Trimite un sms cu textul VEZI la 8844 (2 eur/luna)



Fă o donație!

Prin transfer bancar, mobilpay sau, paypal IBAN RO60RNCB0290140485940001, Cod Fiscal 
32800486, BCR sucursala Apusului, Militari)



Fii voluntar!

Avem nevoie de oameni inimoși care să ne ajute. Devino voluntar și ajută-ne să realizăm proiecte 
ambițioase împreună.



Completează formularul 3,5% 



Redirectioneaza 20% din impozitul companiei tale

Trimestrial dacă ești microîntreprindere sau la sfârșit de an fiscal dacă plătești impozit pe profit.



Vorbește despre cauza noastră prietenilor tăi!

Dacă ai contacte corporate pune-ne în legătură pentru proiecte în care putem face mult bine! Vino 
cu colegii la cățărat și beneficiezi de un super team building! 


Cum ne poți ajuta



Asociația Club

Sportiv Climb Again

Adresa: Sos. Berceni nr.8

Cod Fiscal: 32800486


IBAN: RO60RNCB0290140485940001

climbagain.ro

Climb Again

Climb Again

@climb.again


