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                                       MOTTO:   Pentru că iubim natura! 

OBIECTIVE: Activitatile Asociatiei Oxigen se indreapta in 3 mari directii: 

 

 promovarea turismului ecologic, ca o 

experienta sigura si durabila; 

 respectarea interesului cu privire la 

protectia mediulului inconjurator, calitatea 

vietii si acordarea unei atentii deosebite 

ariilor protejate ocrotite de lege; 

 stimularea tinerilor in actiuni de voluntariat 

– ca instrument de educatie non-formala . 

 promovarea spiritului și turismului ecologic 

ca o experiență sigură și durabilă 

 

Credem ca alegerea de a face ceva in plus ne apartine, iar aceasta va conta pe viitor in autoevaluarea 

fiecaruia dintre noi. Implicarea intr-un O.N.G., voluntariatul, stagiile de practica, workshop-urile de 

perfectionare – toate te ajuta sa-ti definesti pasiunile si sa-ti pregatesti drumul vietii. 

O zi petrecuta in natura inseamna o experienta de neuitat si o amintire de povestit. 

Natura are nevoie de Oxigen 

 
FONDATORI:    7 membri cu peste 10 ani  experiență în activități de voluntariat 

 Presedinte: Delivasile Sorin - inginer agronom 

 Vicepresedinte: Voicu Andrei - economist 

 Secretar: Nistor Florina - economist 

 Coordonator Proiecte: Țâmpu Diana  - doctor economist – 

specialist în situații de criză financiară 

 Cenzor: Cochina Cristian - economist 

 Lacraru Teodora  - economist 

 Stefan Ionescu – alpinist utilitar 

 

                     ANUL ÎNFIINȚĂRII:  2011 
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                MEMBRI VOLUNTARI:  80 

     

PROIECTE ORGANIZATE 

     MEMORIALUL ALIN TAVA EDIȚIA A IV-A

 

13-16 martie 2013 

Număr de participanți: 100 

 Locații: Muntii Fagaras  

 Concurs educativ: Conștientizarea pericolelor avanlanșelor 

                             Parteneri: Salvamont Argeș 

        OXIGEN PE MUNTE: EXPEDIȚII MONTANE PENTRU ÎNCEPĂTORI

 

   Octombrie 2012 – mai 2013  

   Număr de participanți: 1000 tineri cu vârste între 18-35 ani 

   Locații: Bucegi, Ciucaș, Piatra Craiului, Ceahlau.  

  Workshopuri: alpinism, meteo, sanitar, ecologie, alpinism, alimentație, 

tehnici de mers pe munte, orientare, pericole în munți, turism.  

       EXPEDITIE MUNTELE OLIMP 

 

   iunie 2013  

Număr de participanți: 57 

      EXPEDITIE RUWENZORI – CARTOGRAFIEREA UNUI NOU TRASEU DE    

                                ESCALADARE

 

   februarie 2013  

Număr de participanți: 6 
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PARTENERI ÎN CADRUL 

            URMĂTOARELOR 

                          PROIECTE     PARADISE FOR BIODIVERSITY 

 
                                 01 august – 31 octombrie 2013                            

                           Număr de participanți: 350 

   Locație: Delta Dunării 

   Organizator: A4Action 

Paradise of Biodiversity” este acela de a creste gradul de    

constientizare a tinerilor din tarile participante la proiect (Rusia,   

Spania, Moldova si Romania) cu privire la importanta conservarii   

biodiversitatii ariilor naturale protejate avute in vedere in cadrul  

proiectului. 

 

ALTERNATIVE – DA MAI DEPARTE SNAGOVULUI

 
   15 august 2013- 31 decembrie 2013 

   Număr de participanți:  50 

   Locație: Sangov 

    Organizator: A4Action 

Scopul proiectului este acela de a crea programe de petrecere a timpului  

liber pentru 50 de tineri, cu varsta cuprinsa intre 15-20 de a.ni, din Comuna  

Snagov, Judetul Ilfov. Ne dorim ca acest proiect sa fie facut de catre tineri, cu  

tineri si pentru tineri. 

 

PARTICIPĂRI PROIECTE  

INTERNATIONALE 

DO’S AND DONT’S ON YOUTH PARTICIPATION 
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                20-21 iulie  

                  Locație:  Alcobendas, Spania 

  

                                    Organizator: Youth Centre IMAGINA 

              Participanți: 6 echipe internaționale  

 

WOW – YOUTH IN ACTION 

 
                13-15 august 

           Locație:  Kintay, Lituania 

  

                                    Participanți: 6 echipe internaționale  

 

 

 

Bilanț 2013 

 
În 2013 cu sprijinul sponsorilor, finanțatorilor și a voluntarilor, Asociația Oxigen  a desfășurat 4 proiecte  

și a fost partener în alte 4 proiecte, în domeniul protecției mediului, turismului montan și ecologic și 
oferirea de servicii sociale, în care a implicat autorități și publicul larg. 

 

 

Fonduri (lei)  85670 

Voluntari implicați în proiecte  489 

Workshopuri conștientizare protecția 
mediului susținute – nr ore 

  214 – 428 ore 

Turiști implicați în turismul montan   790 

Mențiuni media  37 

Autorități implicate în protecția mediului 11 

 

 

 


