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Dacă noi credem că se poate, vom găsi o cale de a transforma încrederea în realitate. Oamenii care cred în 
Climb Again - prin asistență, prin donații, prin prezență sau prin activitatea lor - sunt mulți și nu îi putem 
cuprinde în cuvinte - așa că vom încerca să o facem prin acțiunile noastre. 



Vreau să mulțumesc în numele întregii echipe și în numele beneficiarilor noștri tuturor care au făcut ca și 
anul 2021 să fie un an cu realizări – fie că vorbim despre sponsori, parteneri, donatori sau voluntari. 

Ca în fiecare an, și în 2021 ne-am declarat dragostea pentru sport, mișcare și libertate provocând atât cele 
mai înalte vârfuri de munte, cât și cei pe oamenii care ating vârful excelenței în paraclimbing. Lotul național 
de paraclimbing a crescut în campioni, medalii și recorduri personale, iar Răzvan Nedu și Alex Benchea au 
reușit să cucerească vârful Elbrus, al doilea din cele 7 vârfuri din cadrul proiectului 7summits, în ciuda 
condițiilor grele de vreme și de sănătate. 

2021 a fost anul revenirii. Oamenilor li s-a permis din nou apropierea, iar distanțele mari pe care, cu un an 
în urmă, eram nevoiți să le parcurgem cu greu pentru a ajunge la celălalt au redevenit mai ușor de navigat. 
Noi ne-am bazat mereu pe comunitatea creată în jurul unei cauze comune: o schimbare în bine care să 
permită copiilor și tinerilor cu dizabilități - indiferent de natura sau gradul lor - să își trăiască viața în toată 
plinătatea ei. În urma atâtor restricții care aproape ne-au transformat în insule, ne bucurăm să ne 
reîntâlnim din nou într-o formulă și mai bogată în oameni faini, proiecte pe termen lung și resurse noi. 



În 2021, proiectul „Peste Limite” a prins avânt ușor, fiind o completare firească a proiectelor noastre de 7 
ani de zile și a încercărilor noastre repetate de a contribui la creșterea încrederii în sine și a autonomiei 
pentru copii cu nevoi speciale, prin sesiuni de escaladă. 



2021 ne-a deschis tot mai mult ochii spre nevoile copiilor din toată țara, astfel am preluat Sala Zero 
Gravity din Iași care a devenit Climb Again Iași, al doilea centru din România unde copiii și tinerii cu 
diverse dizabilități pot face terapie prin escaladă și am ridicat noi panouri de cățărare pentru copii 
nevăzători la București, Timișoara și Arad prin proiectul Climb Again HUB “Puternici Împreună”.

fondator și președinte Climb Again

Claudiu Miu
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    ESCALADA TERAPEUTICĂ ÎNSEAMNĂ
 Dezvoltarea motorie

 Dezvoltarea psihomotorie (poziția corpului în raport cu spațiul)

 Dezvoltarea atenției, disciplinei și puterii de concentrare

 Dezvoltarea capacității de a găsi soluții

 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

În terapia prin escaladă, apropierea fizică laolaltă cu încurajările și provocările relației instructor-
beneficiar-terapeut stau la baza procesului de vindecare. Micile progrese par să apară spontan, dar 
sunt rezultatul multor luni de muncă și a multor obstacole depășite - obstacole de ordin mental, 
social și cultural. 

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



 Februarie - Deschidem Centrul Climb Again București cu susținerea 
Kaufland. 

 Decembrie - Organizăm 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.

 Dezvoltăm sesiunile de terapie și componența Lotului de Paraclimbing prin 
formarea echipei de sportivi. 

 Are loc afilierea 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



20
21

  Începe oficial proiectul Peste limite - terapie prin escaladă pentru copiii si 
tinerii cu dizabilități.

 Argint pentru România la campionatul mondial de paraclimbing la Moscova. 
Răzvan Nedu devine vicecampion mondial.

 A doua expediție din cadrul proiectului 7summits pe vârful Elbrus. Alex și 
Răzvan ajung la 5.462m

 Podium pentru Lotul Național de Paraclimbing la Cupele Mondiale din Los 
Angeles (SUA), Innsbruck (Austria) și Briançon (Franța)

 Începe studiul științific care măsoară eficiența escaladei pentru componenta 
motorie și psihică a copiilor cu dizabilități care vin la sala Climb Again 

20
20

 Ia naștere ideea cuceririi 7 summits - cele mai înalte 7 vârfuri de pe cele 7 
continente în jurul celor doi cățărători care împreună văd 1% - Alex Benchea 
și Răzvan Nedu. Aventura începe cu expediția celor doi pe Mont Blanc 

 Centrele de cățărat din cadrul școlilor speciale pentru nevăzători din țară se 
reunesc sub umbrela proiectului HUB în Timișoara, Iași, Arad, Cluj, Buzău, 
București.

20
19

 Organizăm 3 ediții ale Festivalului Puternici împreună.

 Deschidem 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).



RomâniaInnsbruck

Los Angeles Briancon

Edinburgh

Moscova

Campionatul Național de 
Paraclimbing alMarii Britanii –

BMC Paraclimbing Series

2016 și 20176 sportivi cu deficiențe de

vedere și auz

2017Cosmin Candoi – Vicecampion la 
categoria deficienți de vedere

Campionatul Mondial de Escaladă

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

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 2016-2021

Competitii IFSC 
Paraclimbing
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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

Campionatul Național de Bouldering

– România

2018 Cosmin Candoi – locul 3

2019 Cosmin Candoi – locul 3

Etapele de Cupă Mondială (IFSC 
Paraclimbing) Innsbruck, Briancon, 
Moscova și Los Angeles (2021)

2021  Inssbruck Cupa Mondială IFSC

         Răzvan Nedu – locul 2

         Angelo Simionescu – locul 3

2021  Briancon Cupa Mondială IFSC

         Cosmin Candoi – locul 1

         Răzvan Nedu – locul 2

2021  Moscova Campionat Mondial

         Ionela Grecu – locul 1 (Masterclass)

         Cosmin Candoi – locul 1(Masterclass)

         Răzvan Nedu – locul 2

2021  Los Angeles Cupa Mondială IFSC

         Răzvan Nedu – locul 7

        Ionela Grecu – locul 3 (Masterclass)

Etapele de Cupă Mondială (IFSC 
Paraclimbing)Briançon, Franța 
(2017 & 2018) și Edinburgh,
Marea Britanie (2017)

2017  Briançon, Franța

         Răzvan Nedu – locul 5

         Florin Alin Ana – locul 7

2018  Briançon, Franța

         Florin Alin Ana – locul 3

         Răzvan Nedu – locul 5

2017  Edinburgh, Mare Britanie

          Răzvan Nedu – locul 7

         Florin Alin Ana – locul 8



Sportivii noștri Alexandru Simion, Valentin Moise, Robert Andrei 
Al-Radi, Ionela Grecu, Radu Hojda , Andrei Popa-Florea, Vasile 
Coliban, Florin Alin Ana, Cezar Ciucă, Anita Constantinescu, 
Alex Benchea, Valentin Andrieș, Alin Cojoacă, Valentin Andrieș, 
Monika Buzaș, Ariana Pero, Liviu Matei, Răzvan Nedu și Cosmin 
Candoi au concurat în acești ani la competițiile internaționale și au avut 
rezultate bune, în afara podiumurilor deja amintite.



Sportivii au fost însoțiți de antrenorii Claudiu Miu, Constantin Voicescu și Delia Liscan.



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

Problema pe

care o adresăm



E un stigmat social care pentru cele peste 853,465 de persoane 
cu dizabilităţi înregistrate în 2020 în România  înseamnă izolare, 
neimplicare socială, neîncredere în forțele proprii, 
tulburări de dezvoltare emoțională și limite autoimpuse, 
toate acestea contribuind la diminuarea șanselor de incluziune socială.



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.

  Ce înseamnă terapia

  prin escaladă

 Suport kinetoterapeutic

 Sprijin psihologic

 Sport și sănătate

 Ateliere de dezvoltare personal

 Sesiuni de escaladă cu instructori

 Comunitate și evenimente de incluziune în care 
copiii interacționează cu copii tipici și 

realizează că au preocupări și interese comune

Dizabilitatea nu este 
o barieră în a avea o 
viață independentă 

și de calitate



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

Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași (deficiențe neuromotorii)

Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” (deficiențe de auz)

Școala pentru deficiențe de Auz ”Sfânta Maria”

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 2800 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.

2800  copii cu nevoi speciale

250  copii tipici 


10  școli speciale


15  ONG-uri 


20+  medalii


50  de evenimente 
și demonstrații sportive 

la competiții naționale și internaționale de escaladă

obținute de sportivii Lotului de Paraclimbing 

(Amais, Aipa, Puzzle, Ateliere protejate, HHC, etc)

în parteneriat cu Climb Again

din toată țara în parteneriat cu Climb Again 

participanți la activități împreună cu copiii cu nevoi speciale



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

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.



„În zilele de ClimbAgain, Victor, băiatul meu autist de 12 ani, se schimbă. La școală nu 
avea răbdare. Pe drumul pe care îl știe perfect, inițiază conversații, citește reclame în 
metrou, face observații (câteodată stânjenitoare: Doamna bea limonadă! Domnul e 
lovit la mână!). Într-o zi m-a anunțat că se concentrează pe încălzire; e obicei, e 
îngrijorat că trebuie să și plecăm de la escaladă. Altă dată, l-am surprins privind de 
jos un traseu și gesticulând, ca și cum îl făcea în minte înainte de a-l urca. Escalada e 
pentru el o bucurie, iar echipa de la ClimbAgain, care l-a primit din prima zi cu 
bucurie, îl ajută să se transforme încetișor într-un adolescent preocupat și de sport.”

– Tatăl lui Victor, 12 ani

„Primul lucru care se observă, este evoluția pe partea de echilibru, asta se observă 
cel mai bine la traseul de aventură.Apoi, se observă și o întărire a mușchilor și un pic 
mai multă  forță. Urcă mai ușor, a început să sară pe 2 picioare binișor, încearcă și pe 
1 picior. A avut, data trecută, și o tentativă de coborâre „în rapel", dar ii este teamă, 
încă. Și mai are de lucru pe partea de cooperare...dacă nu are chef, nu prea face ce îi 
cere instructorul său. ...din fericire, în ultima perioadă a avut chef.”

– Mama lui Ștefan, 4 ani

„Acest sport mi-a dezvoltat încrederea în mine,  m-a făcut să învăț ce 
înseamnă disciplina, încrederea, asumarea , conștientizarea limitărilor. Am 
învățat să gândesc critic, să empatizez cu ceilalti, dar mai ales m-a 
învățat, independența. Îi încurajez pe toți tinerii cu dizabilități, dar nu 
numai pe ei, ci pe oricine vrea să încerce altceva, să vină la sală. Este o 
lume minunată, veți găsi o grămadă de jocuri de la ușoare la complexe, 
multe provocări, veți învăța mai multe despre propriul corp și minte.”

– Răzvan Nedu, 24 ani, căpitanul Lotului de Paraclimbing



„După escaladă, Eric e mult mai cooperant și mai linistit pe drum, în parc și acasă. 
Frustrarea că nu poate să se cațere ca alți copii în parc a fost înlocuită cu încrederea 
că și el poate.”

– Tatăl lui Eric Herghelegiu, 4 ani, beneficiar cu autism atipic

„Am simțit îmbunătățiri pe motricitate, atenție, s-a îmbunătățit hipotonia musculară 
și a devenit mai cooperant. Arată interes pentru a veni la escalada și se simte bucuros 

atunci când este la centrul de escalada.”

– Mama lui Patrick Sandu, 8 ani, beneficiar cu autism

„Pe Dragoș îl ajută programul Climb Again de escalada sportivă pentru o mai bună 
concentrare și atenție! L-a ajutat foarte mult în încercarea lui de a-și învinge teama 
de înălțime, având progrese spectaculoase!”

– Mama lui Dragoș Doroiman, 6 ani, beneficiar cu tulburare din spectrul autism 
atipic



Proiecte și

inițiative 

2021



Scopul proiectului 
Peste Limite este 

pentru copii cu nevoi 
speciale, prin sesiuni de 
escaladă.

creșterea încrederii 
în sine și a autonomiei 

„Peste Limite” , proiect lansat oficial in martie 2021 este o 
completare firească a proiectelor noastre de 7 ani de zile  și 
reuneste specialiști și activități de escaladă, kinetoterapie, 
psihologie și ateliere de dezvoltare personală.

Peste limite 2021



Ședințele de escaladă sunt însoțite de suport 
psiho-emoțional, suport kinetoterapeutic, ateliere 
de dezvoltare personală și terapie prin joc.



70 de copii și tineri


510+ antrenamente


20 voluntari Climb Again


3 locații


6 ateliere


1 studiu
de impact care are ca scop documentarea beneficiilor terapiei prin escaladă - 30 de beneficiari

de dezvoltare personală prin joc pentru beneficiarii din proiect (muzicoterapie,

caleidoscoape, povești terapeutice, modelare în lut, sport în parc, origami)

Centrul Climb Again București, Centrul Climb Again Iași

și Școala pentru deficienți de Auz ”Sfânta Maria” (24 copii)

dedicați și activi care susțin beneficiarii în terapie

realizate cu beneficiari cu dizabilități intelectuale și asociate

(elemente de kinetoterapie, terapie prin escaladă)

cu dizabilități intelectuale, neuromotorii, de auz și asociate au beneficiat

de un pachet de servicii integrate de escaladă , kinetoterapie și suport psiho-emoțional 



Sunt peste 350 
de copii cu 
deficiențe de 
vedere care se 
cațără acum cu 
instructorii 
locali Climb Again.

În 2021, am reușit să finalizăm amplasarea 
panourilor de escaladă în toate cele 7 școli și 
licee de nevăzători existente în România.

Climb again hub



Pe lângă celelalte panouri construite în proiect, Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de 
Vedere București, Liceul Teoretic Special "Iris" Timișoara și Liceul Special "Sfânta Maria" Arad 
beneficiază de acum înainte de panouri de cățărat chiar în sălile lor de sport - facilitând astfel accesul 
tuturor copiilor la sesiuni de escaladă. 

În 2021 am inaugurat panouri de cățărare pentru copiii 
nevăzători de la București, Timișoara și Arad. Proiectul 
Climb Again Hub „Puternici împreună” este prezent în toate 
cele 7 școli și licee speciale din România și este susținut de 
kaufland romania.



Asociația Climb Again, cu sprijinul 
Kaufland România, a inaugurat sala 
de escaladă de la Iași, devenind al 
doilea centru din România unde 
copiii și tinerii cu diverse dizabilități 
pot face terapie prin escaladă.

2021 a însemnat creșterea prin preluarea Sălii

Zero Gravity din Iași care a devenit Climb Again Iași. 

Climb Again IAșI



Este o continuare firească a parteneriatului cu 
Kaufland, care an de an se extinde și ajunge la cât 

mai mulți copiii și tineri cu dizabilități. Împreună 
demonstrăm că implicarea face 

diferența.



In cadrul proiectului Puternici Împreună am organizat 4 evenimente de incluziune și educație prin escaladă 
pentru 60 de copii - 42 de copii cu dizabilități care au  participat la activități împreună cu 18 copii tipici, cu 
vârste asemănătoare. 

4  evenimente

42  de copii cu dizabilități

18  copii tipici


septembrie - decembrie 2021


Proiectul "Puternici împreună - incluziune și educație prin 
escaladă” a fost finanțat prin programul „În Stare de Bine”, 
susținut de Kaufland România și implementat de Fundația 
pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Puternici împreună - 
incluziune și educație 
prin escaladă - Iași



În evenimentele propuse escalada, curajul și incluziunea au fost cuvintele cheie. Fiecare copil 
cu dizabilități s-a cățărat pe panou și și-a depășit frica de înălțime și necunoscut. În parcul de 
aventură copiii s-au susținut reciproc pentru a depăși obstacolele.  Atelierele de dezvoltare 
personala au fost pe tematici diferite: ceramică, povești și muzică-terapie in care copii au fost 
organizați și au fost ghidați de facilitator prin instrumentele muzicale, fir narativ sau prin 
modelare manuala și au fost conduși într-o sesiune de rupere a barierelor și prejudecăților cu 
care sunt în general obișnuiți.



Ziua Bastonului Alb și 3 ani de 
activitate a Centrului din București 

Pe 15 octombrie, Asociația Climb Again a sărbătorit Ziua 
Mondială a Bastonului Alb și 3 ani de la deschiderea 
Centrului Climb Again la București împreună cu copiii cu 
dizabilități și tipici și alături de partenerii și sponsorii noștri.    
Ziua Siguranței Bastonului Alb este sărbătorită la 15 
octombrie a fiecărui an din 1964. Această zi celebrează 
realizările oamenilor nevăzători sau cu deficiențe de vedere 
și bastonul alb este simbolul deficențelor de vedere și 
instrumentul independenței. 


TEDx Baia-Mare

Răzvan Nedu, căpitanul echipei de Paraclimbing și 
instructor Climb Again a vorbit despre bariere și 
șanse.



În mijlocul discursului, echipa și publicul 
TEDxBaiaMare au început să aplaude, în picioare, 
performanța lui Răzvan Nedu, vicecampion mondial 
la paraclimbing. Pe scena TEDxBaiaMare, el a 
obținut un nou câștig: sufletele tuturor, respectul 
comunității și admirația publicului offline & online, 
deopotrivă.
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Răzvan și Alex, cei doi sportivi care văd împreună 1% au ajuns pe Vârful Elbrus (5642 m) 
după câteva zile foarte grele. 



Echipați, antrenați și cu un plan foarte bun de aclimatizare s-au confruntat totuși cu multe 
încercări pe parcursul zilelor de ascensiune: averse de lapoviță, ninsoare și rafale 
puternice de vânt. 



Alex Benchea și Răzvan Nedu au fost însoțiți de ghidul Teofil Vlad, antrenorul Claudiu Miu, 
Iulian Farcas și fotograful-cățărător Cătălin Grigoriu.


Expediția pe elbrus



Swimathon 2021

28 de fundraiseri creativi și îndrăzneți au strâns fonduri 
pentru expediția celor trei sportivi cu nevoi speciale de pe 
Vârful Elbrus. 



Corina ”a înotat” pe uscat, mergând pe jos numărul oglindit 
al distanței pe care cei 3 eroi și-au propus-o (5642m – 
2465 m).



Anca și Lavinia au urcat pe Vârful Kazbek din Caucaz – 
5054 m. 



Echipa lui Alex Benchea, Alpinistul cu ochi albi, au pregatit 
evenimente de fitness, ieșiri pe lacul Tarnița și la munte în 
schimbul unei donații, ieșiri cu bicicleta în tandem, party cu 
DJ la piscină și concurs de cățărat la stâncă.



Profesorii minunati de la Școlile speciale Târgu Frumos și 
Buzău au desfășurat activități de strângere de fonduri în 
cadrul școlii.



United Climbers au experimentat trăirea de nevăzător prin 
mers pe munte, scufundări cu caiacul și plimbări cu caiacul. 




28 de fundraiseri creativi și îndrăzneți au strâns fonduri 
pentru expediția celor trei sportivi cu nevoi speciale de 
pe Vârful Elbrus.



Corina ”a înotat” pe uscat, mergând pe jos numărul 
oglindit al distanței pe care cei 3 eroi și-au propus-o 
(5642m – 2465 m).



Anca și Lavinia au urcat pe Vârful Kazbek din Caucaz – 
5054m. 



Echipa lui Alex Benchea, Alpinistul cu ochi albi, au 
pregatit evenimente de fitness, ieșiri pe lacul Tarnița și 
la munte în schimbul unei donații, ieșiri cu bicicleta în 
tandem, party cu DJ la piscină și concurs de cățărat la 
stâncă.



Profesorii minunati de la Școlile speciale Târgu Frumos 
și Buzău au desfășurat activități de strângere de fonduri 
în cadrul școlii.



United Climbers au experimentat trăirea de nevăzător 
prin mers pe munte, scufundări cu caiacul și plimbări cu 
caiacul.

Swimathon 2021



Community Index este primul și singurul index al programelor şi proiectelor derulate de 
companiile din România pentru a investi în comunităţi, lansat în 2019. Ranking-ul reprezintă 
cea mai mare bază de date a proiectelor de CSR din România. 

Am primit distincția GOLD Recognition în cadrul ranking-ului Community Index 2021, 

primul și singurul index al programelor şi proiectelor de investiții în comunități, derulate de 

companiile din România.  

GOLD Recognition
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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.

Cum funcționăm
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momente 

de suflet 

2021
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Escalada este puterea mea

Campania noastră de strângere de fonduri și 
awareness a dus mesajul puterii escaladei 
mai departe. Escalada este puterea 
sportivilor din Lot care fac performanță și 
aduc medalii acasă, dar și a celor care fac 
terapie la centru pentru a depăși imposibilul.  

Cartea Arianei

În 2021, ne-am bucurat să aflăm că Ariana, 
voluntara noastră din Arad și membră a 
Lotului Național de Paraclimbing, a scris și 
publicat (la doar 17 ani) o frumoasă carte 
inspirațională despre cum se vede lumea 
prin ochii unei persoane cu dizabilitate de 
vedere. Felicitări, Ariana!

Gala Muntelui 2021

A recompensat sportivii și proiectele care 
au adus o gura de oxigen sâmbătă, 27 
martie pe terasa Castelului Cantacuzino din 
Bușteni. Ascensiunea pe Vârful Mont Blanc 
în condiții speciale ne-a adus 2 premii: 
trofeul Gala Muntelui 2021 și premiul 
special acordat de către Federația Română 
de Alpinism și Escaladă. 



Munții Noștri (link)Europa Liberă România (link)

Gândul (link)Monitorul CJ (link)

Apariții media2021

https://muntii-nostri.ro/ro/povestiri/climb-again-asociatia-care-da-incredere-tinerilor-cu-deficiente
https://romania.europalibera.org/a/nevazatori-escalada-sport-salvator-unic-dizabilitati/31319238.html
https://www.gandul.ro/actualitate/video-razvan-nedu-sportivul-navazator-care-a-concurat-cu-mana-in-ghips-a-adus-romaniei-argintul-la-paraclimbing-19689839
https://www.monitorulcj.ro/sport/92152-2-sportivi-nevazatori-pleaca-sa-cucereasca-varful-elbrus


Ne simțim tot mai susținuți în comunitatea Climb Again așa că îndrăznim să visăm tot 
mai departe. Dacă întredeschidem o fereastră către trăirile, speranțele și încercările 
noastre însoțite de planurile care ne ghidează, sperăm ca lumina dinăuntru să spargă 

întunericul celor care nu văd, dar și celor care se tem să vadă.

2022 e anul în 
care vom șterge 
fiecare NU primit 

vreodată. 

Cu ochii deschiși înainte

2021 a fost un an în care am împins limitele. Încă un metru, încă o priză, încă 

un dram de încredere, încă un om de bine alături de noi, încă un DA.
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Sponsorii Și 
partenerii


noȘtri
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Implementat 
de:

În Stare de Bine, susținut 
de:
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Austral trade

CENTRUL NAȚIONAL DE ADMINISTRARE A REGISTRELOR NAȚIONALE NOTARIALE

DRANICA INVESTMENTS

ROBOTROM 

YALOS SOFTWARE LABS  

SLY Nutritia  

ESI Quality  

Euro Inter Trade Corporation 

DAER Concept  

Terra Dent  

Komarom trade invest

 Arasol

MAXIMIA MEDIA PRODUCTION  

QST Europe  

Farmacia ADM 2000

Relevance Management 

Proflex Automotive

Speedy Sidea Trans

REGO COM

Iulius Mall Cluj

Aluti Agro

Primatehnic Service

Smith & Smith

Cod Proiect

GREEN GLOBAL FUTURE

Ageximco

Izzi design box

Trodat Production

Mec Diesel SEE

Fakelman Co

NetSun Sevices

Vertigo Studio

OTTER Distribution

Bioclinica

Gift Upgrade

AS Sportiva TNT

Farmacia TEI

Clinica Zamfirescu

Clinica de chirurgie reconstructiva

Hidronic

Trans Polosam

Iorga imobiliare

Sport Gifts

Dad Top Montaj

Next Leaders

Web 2 SMS

Direct Call Center
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Climb Skin

Himalaya Travel

Goal zero 24 Romania

Sala de escalada One Move Timisoara

Sala de escalada One Move Arad

Sala de escalada SKAI Urban Crag Cluj Napoca

 

Scoala Profesionala Speciala pentru Deficienti de Auz "Sfanta Maria", București

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



Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu Iasi 

Colegiul Tehnic Ion Holban Iasi
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Oamenii de bine care


ne-au fost aproape

Alexandru Păun


Teofil Vlad

Mircea Struteanu


Alina Sime si echipa Doterra

Paul Dovan

Alex Dima


Omid Ghannadi

Catalin Grigoriu



43

CLAUDIU MIU

Fondator și Președinte



ANA ANTON

Manager Programe



RADU IONESCU

Manager Dezvoltare



CRISTINA MOSTEANU




CRISTINA PĂȘCANU

Fundraising Manager



BIANCA

SBÎRCEA-CONSTANTIN

Fundraising Manager



PERSIDA DINU

Social media wizard

MONICA COSTEA

Manager de proiect și

Coordonator activitate comercială



Diana Brebenel

Psiholog



Catalina dinu

Psiholog



Constantin Voicescu

Kinetoterapeut



Alina Enache

Office manager



GriGri

Mascota asociației

Echipa executivă
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RĂZVAN NEDU

instructor de escaladă



COSMIN CANDOI

instructor de escaladă



ROBERT AL-RADI

instructor de escaladă



VALENTIN MOISE

instructor de escaladă



RADU HODJA

instructor de escaladă



IULIAN FARKAȘ

 Alpinist Utilitar

Echipa de instructori

bucurești


Echipa de instructori

ȘI STAFF iași

Ionela-Loredana Oprea

asistent manager



ANDREI BĂȚ

instructor de escaladă



Iustinian Potoroaca

manager proiect



George MihĂILĂ

grafică și design

DALINA LISCAN

sala parteneră Skai Urban Crag, Cluj 



ALEXANDRA KRASTA

instructor de escaladă, sala parteneră One Move, Timișoara 



LORENA ȘOIMOȘAN

instructor de escaladă, sala parteneră One Move, Arad



voluntari iași

Timofte Silviu-Gabriel

Manole Cristina-Elena

Sofiea Bogdan-George

Munteanu Stefan

Ivanov Andrei

Chirița Calina-Maria

Condur Codrin-Florin

Toma Dragos-George 

Popa Bogdan-Constantin

Ioniță Ștefan

Potoroaca Iustinian



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

Andreea Sfia

Andreea Marinescu

Lavinia Manolache

Elena Gabi Coseru

Diana Ciuraru

VoluntariBUCUREȘTI
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Programe beneficiari direcți

Personal Climb Again

Lotul Național de Paraclimbing

Cheltuieli indirecte

32,4%

13,1%

36,3%

18,2%

1,975,463TOTAL

359,844Cheltuieli indirecte

717,168Personal Climb Again

259,259Lotul Național de Paraclimbing

639,192Programe beneficiari direcți

Cheltuieli 2021 (LEI)

Raport financiar
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3,555,716TOTAL

260,970.57Venituri comerciale	

178,860.02Donatii individuale	

3,115,885.63Venituri de la companii

Venituri 2021 (LEI)

Venituri de la companii

Donații individuale

Venituri comerciale

87,6%



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

https://www.climbagain.ro/
https://www.youtube.com/channel/UCxL_FxBAed_ltTWXcAdCVdQ
https://www.facebook.com/ClimbAgain/
https://www.instagram.com/climb.again/

