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Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria
(www.interreg-rohu.eu), finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare
Regională și de cele două state membre participante la program.
Bugetul total al proiectului: 64 939 Euro
Scopul general al proiectului:
Colaborarea strânsă cu asociația Clubul de turism ”Condor Club” Arad de câțiva ani ne-a
determinat să dezvoltăm în continuare această relație prin derularea unei strategii comune de
promovare și colaborare pe termen lung pentru evenimente de orientare, implicarea tineretului și
cartografierea hărților de orientare.
Sănătatea noastră și mediul nostru economic, fizic, social, cultural sunt interdependente. Peste
40% din decese sunt cauzate de boli cardiovasculare. Speranța de viață la naștere este mult mai mică
în rândul bărbaților decât în mediu în UE. Obezitatea copiilor s-a dublat în ultimii ani. Am dori să
atragem atenția asupra unui stil de viață care abordează un stil de viață sănătos, responsabil, conștient
de mediu, cu ajutorul orientării ca un instrument care are ca rezultat păstrarea pe termen lung a
capacității de muncă, o relație consolidată între generații și familie și iubirea naturii pentru tineri.
Beneficiar:
Asociația Regională de Beneficii Publice Dél-alföldi Teleházak - 6724 Szeged, Pacsirta u.3/b.
Parteneri: Fundația Pentru Orientare Szeged și Clubul de turism ”Condor Club Arad”

Finanțator: Programul Interreg V-A România-Ungaria
Obiective specifice:
Pe baza celor prezentate mai sus, scopul nostru este ca: în locurile incluse în program, să se
înființeze cât mai multe centre de orientare susținute prin realizarea hărților de orientare în zonele
alese (5 în România, 3 în Ungaria); să pregătim 7 - 7 persoane ca reambulatori de hărți de orientare în
ambele părți folosind metode contemporane moderne; să organizăm webinarii pentru 60 de persoane
prin cooptarea localnicilor voluntari, implicând activiști culturali în instruirea IT a comunității; pe baza
cercetării valorilor locale să se realizeze un portal interactiv de popularizarea sportului și a turismului.
Un alt rezultat important constă în organizarea și derularea unor evenimente de popularizare de
anvergură a orintării, pentru 200 de persoane în cele 8 zone; să se realizeze pliante de popularizarea
sportului, rezultatul programului să fie prezentat în cadrul unei conferințe de încheiere cu 50 de
participanți. La toate acestea să asigurăm accesorii tehnice moderne: laptopuri, monitoare,
smartphonuri, GPS și instrumente de măsurare, sistem și software Sport Ident, corturi de eveniment.
Informații suplimentare
Website:
https://o-sportturizmus.ertekek.hu

Apel pentru ateliere de corectare a hărților
https://drive.google.com/file/d/1RvMvxBEtaS6zokuXkXxAhZ5iM2VP5-vs/view?usp=sharing
Webinarium
https://drive.google.com/file/d/1nGlmQxKmc3c3PrHOl-mmcBvZsMird_Ss/view?usp=sharing
Apel la evenimente promoționale
https://drive.google.com/file/d/16ZKfdG8CwGgVOs2bx1ak0we6FpeOozAF/view?usp=sharing
Conferința de închidere
Pentru mai multe informații: Dorel Gureanu
condorclub@yahoo.com, +40742071862

Conținutul acestui document nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

