
                                       DESCRIERE PROIECT 

 

        Proiectul realizat din suflet de către ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAIAC 

SMILE, a avut ca scop informarea, conștientizarea și educarea comunității 

sătmărene privind flora și fauna specific cursului râului Someș și a județului în 

general în paralel și conexiune cu practicarea sportului în natură, beneficiile 

practicării sportului pe apă pentru psihicul si mentalitatea tuturor participanților, dar 

în special asupra tinerei generații. Menționăm că din categoria tinerilor fac parte și 

tineri din medii defavorizate, precum: centre de plasament, copii aflați în asistență 

maternală, copii cu dizabilități și copii având diferite forme de boli precum cei 

afectați oncologic, diabet , sindrom down și altele. Prin îmbinarea claselor sociale 

diferite în activitățile proiectului s-a urmărit familiarizarea birecțională, depășind 

barierele sociale, învățând unii de la alții prin socializare, joacă, multă veselie și 

iubire față de semenii noștrii, respectând situațiile fiecăruia în parte. 

Activitățile diverse desfășurate în cadrul proiectului  într-o atmosferă relaxantă au 

avut la bază calendarul evenimentelor ecologice, astfel toți participanții au fost 

conștientizați privind problemele mediului înconjurător şi au învățat să se integreze 

în eforturile comunităţii locale privind protecţia şi conservarea mediului, combinând 

în același timp utilul cu plăcutul.  

Activitățile desfășurate într-o atmosferă relaxantă, fie de o zi sau sub forma unor 

tabere, s-au adresat unei palate largi de receptori: tineri doritori să facă sport și să se 

familiarizeze cu natura dar și copii cu dizabilități, probleme sociale, etc. 

kayaking with dissabilities - https://caiacsmile.ro/ 

Punând la dispozitie caiace, echipamente corespunzătoare pentru persoanele cu 

dizabilități locomotorii și asistență permanentă pe apă îi motivăm prin implicare , 

pentru a simți adrenalina și bucuria mișcarii pe apă, în natură iar liniștea de pe apă, 

le oferă un prilej bun de a se încărca și energiza și a se familiariza cu ce oferă mediul 

înconjurator. 

skiing with disabilities - https://www.facebook.com/Skiing-with-disabilities-

2036912283276690/ 

Proiect lansat în luna martie a acestui an cand s-a realizat primul scaun de acest tip, 

un  scaun special, pus pe lame de schi, căruia i s-au adus îmbunătățiri pentru o 

manipulare ușoară și un confort maxim.Curajul și neînfricarea acestor oameni 

dovedite la ieșirile pe apă cu caiacul, au demonstrat că nu există bariere psihologice 

și sociale pentru integrarea în comunitate, în natură, în sport, pentru oamenii cu nevoi 

speciale. Ne dorim ca fiecare pârtie de schi din România saă dețină acest tip de scaun 

astfel dorim eliminarea piedicilor ce duc la discriminarea sau marginalizarea 

persoanelor cu nevoi speciale, dorind astfel implementarea ideei de “societate fără 

bariere pentru persoanele cu dizabilitati”.Copii țintuiți în scaun cu rotile au simțit ce 

înseamnă să schiezi. Natura, zăpada, aerul de munte, le-au adus bucuria, zâmbetul 

https://caiacsmile.ro/
https://www.facebook.com/Skiing-with-disabilities-2036912283276690/
https://www.facebook.com/Skiing-with-disabilities-2036912283276690/


pe buze,iar  hohotele de râs, lacrimile în ochi,  le-am descoperit pe fețele copiilor 

sau adulților afectați și inclusiv a rudelor sau a persoanelor care i-au insoțit, ceea ce 

ne-a întărit convingerea faptului că, sportul în natură este terapie atât psihologică cât 

și fizică. Pe viitor dorim să oferim 25 de scaune de acest tip, domeniilor schiabile 

din toată țara pentru persoanele cu nevoi speciale care doresc să practice acest sport. 

 

În contextul evenimentulor ecologice am organizat activități care au atras o paletă 

foarte largă de participanți, dintre acestea amintim: 

• Săptămâna Mobilității Europene: 18-22 septembrie 

Cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și APM Satu Mare, s-a organizat 

concursul CUPA SOMEȘ Satu Mare, cu scopul ca participanții să se familiarizeze 

cu mijloace alternative de transport – cu caiacul , dar în același timp cu cea ce oferă 

râul Someș prin biodiversitatea lui. Alături de iubitori ai caiacului la concursul 

desfășurat pe râul Someș pe traseul Satu Mare – Csenger (granița cu Ungaria) au 

participat inclusiv adulții  cu dizabilități care au fost medaliați de către Comitetul 

Olimpic Român.Prin acest concurs noi am dorit să înfrumusețăm orașul, râul Someș, 

să-i aducem un plus de "culoare" cu caiacele noastre, să răspândim tuturor pofta de 

a ieși în natură, de a face sport și în mod special, de a vâsli . Vâslitul în caiac 

reprezintă o modalitate optimă de a aduce bucurie și mișcare în aer liber, descoperind 

fauna si flora cursului de apă. 

 

• Ziua Modială a Curățeniei – 23 septembrie 

În vederea conștientizării importanței menținerii curățeniei cursurilor de apă și nu 

numai, cu ocazia acestui eveniment ecologic, pe o distanță de aproximativ 50 de km 

s-a ecologizat râul Someș cu participarea a peste 100 de persoane de diferite vârste. 

Prin acest demers ne-am dorit responsabilizarea populației si atenționarea acestora 

cu privire la importanța protejării mediului înconjurator, a râului Someș- simbol 

natural al județului Satu Mare, râul care dă viață orașului nostru și-l înfrumusețează 

prin sălbăticia și liniștea sa. 

 

• Festivalul Voluntariatului 

Participăm la festivalul Voluntariatului pentru a atrage cât mai mulți voluntari cu 

scopul de a încuraja atât adulții cât și copiii să se implice în mod activ în astfel de 

proiecte sociale. Prin astfel de evenimente ne dorim să împărtășim experiențele 

noastre, să aducem cât mai mulți copii și tineri împreună, să contribuim la 

dezvoltarea personală a acestora, să stimulăm participarea proactivă la activitățile 

noastre comune, să incurajăm stima de sine și să eliminăm orice formă de 

discriminare.  

• Ziua Mediului 



În contextul acestui eveniment ecologic s-a organizat la Lacul lui Pintea, într-un 

mediu natural cu o biodiversitate foarte variată, cu participarea a 500 de copii 

proveniți din casele de copii, centre de plasament, medii defavorizate o acțiune 

inedită de promovare a practicării mișcării în aer liber în vederea  familiarizării cu 

natura și cu sportul în acelați timp. Participanții au fost plimbați cu caiacul și au avut 

ocazia să învețe tehnicile de manevrare a caiacului și să cunoască specii de plante și 

animale specifice cursurilor de apă. Acțiunea a avut și scop caritabil, din dorința de 

a le aduce un plus diferit față de zilele lor obișnuite, aducând un zambet pe fețele lor 

și a le sărbători ziua de naștere în natură, pe apă, cu multă distracție având și un scop 

educativ ecologic. Copiii au învățat că doar prin cunoaștere și educație pot avea 

respect față de natură și de tot ceea ce oferă aceasta. 

 

“PENTRU NOI , VISURILE NU AU LIMITE” 
 


