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RAPORT DE ACTIVITATE 

pe anul 2022 
ASOCIAȚIA PLAI TRANSILVAN 

 
 
Cine suntem noi? 

 
Asociația Plai Transilvan (https://plaitransilvan.ro/)  este o organizație non-profit, cu 

beneficiu public, fondată în anul 2013, la Oradea. Motto-ul nostru este: ”Fii schimbarea pe care 
vrei să o vezi în lume”. Viziunea noastră este să cea a unei societăți românești solidare, cu oameni 
implicați civic, promovând autenticitatea și schimbarea pentru binele comunității.  

 
În prezent, echipa noastră are membri în 3 județe ale României: Bihor, Sălaj, Bistrița-

Năsăud. Sunt oameni cu o bună pregătire profesională, având studii dintre cele mai variate și 
care activează în mai multe domenii diferite. Credem că prin educație și cultură putem schimba 
lumea în bine. 
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Ce facem? 
 
Iată, pe scurt, ce am reușit să facem în anul 2022: 
 

 am lansat proiectul ”Port IE cu bucurIE” de promovare a cămășii tradiționale românești, 
pe data de 24 iunie. La această dată este sărbătorită Ziua universală a iei, ocazie cu care 
am organizat un concurs și am îndemnat participanții să promoveze tradiția românească 
atât prin viu grai, cât și pe canalele de socializare. Au fost oferite 3 premii pentru cele mai 
autentice imagini ale cămășii românești. 

 

 
 

 am continuat colaborarea cu actorii și voluntarii din cadrul proiectului ”Spune-mi o 
poveste!”, care au înregistrat de-a lungul anului 37 filmulețe cu povești educative pentru 
copii. Acestea pot fi audiate accesând canalul nostru de YouTube 
https://www.youtube.com/@albumulcupovesti3476/videos  
 

 am transformat curtea școlii Gimnaziale nr. 11 din str. Ion Bogdan, Oradea, într-un spațiu 
atractiv pentru copii, prin amenajarea unui loc de joacă pictat cu desene interactive, 
colorate și ingeniose. Acestea sunt menite să îi provoace pe copii la joacă, elevii putând 
să își creeze propriile jocuri prin imaginație, folosindu-se de șabloanele create de mâna 
artistei Alina-Cristina Ierugan, partener în proiectul nostru. 
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 am realizat parteneriate de încurajare a activităților educative non-formale, a 
voluntariatului și a incluziunii sociale cu partenerii tradiționali (CȘEI ”Speranța”, Zalău, dar 
și cu instituții de cultură din județul Sălaj): realizarea de mărțisoare în luna martie; proiectul 
educativ "Eco-mediu-sanatate", proiectul "Educația e șansa ta", tradiționalul proiect 
”Solidari pentru o lume mai bună”. 
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 în cadrul proiectului regional ”Solidari pentru o lume mai bună”, am fost partener și am 

contribuit la împodobirea ”Bradului Speranței”. Ornamentele au fost manufacturate de 
parteneri, dar și de preșcolari și elevi din 51 de instituții de învățământ provenind din 16 
județe ale țării și au îmbrăcat în straie de sărbătoare cel mai fain brad din Zalău. 

 
 

 am lansat revista on-line a Asociației Plai Transilvan, cu articole pe teme de actualitate în 
ceea ce privește activitatea asociației, revista fiind disponibilă prin accesarea link-ului: 
https://plaitransilvan.ro/revista-plai-transilvan/. 
 

 am ajutat 200 de copii cu nevoi speciale din județele Bihor - Sălaj și 2 centre școlare 
dedicate educației incluzive (CȘEI ”Speranța”, Zalău și CȘEI ”Orizont”, Oradea), 
distribuindu-le diferite rechizite pentru școală și jocuri educative, dar și produse de îngrijire 
personală; 
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 am oferit suport unui grup de 50 de copii ai migranților ucrainieni adăpostiți temporar la 
Beiuș, Oradea sau Dumbrava – jud. Cluj cu alimente neperisabile și produse de îngrijire 
personală: săpunuri, șervețele antibacteriene, dezinfectanți, șampoane etc. Iar prin 
parteneriat cu Asociația Dor de Vatră, am sprijinit cele 50 de familii de români din Ucraina 
(stabiliți în regiunea Transcarpatia), trimițându-le transporturi cu rechizite, cărți de copii în 
limba română, jocuri, produse de igienă personală; 

 

 
 am oferit ajutor pentru 500 de familii nevoiașe din județele Bihor și Sălaj, distribuindu-le 

produse de igienă personală: mănuși de protecție, igienizanți, săpunuri, rechizite, jocuri 
pentru copii; 
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 în parteneriat cu ASATOAS Iași, prin proiectul ”Prima mea vacanță”, am făcut posibil ca 
o familie din Moldova să își trimită copiii într-o tabără socială, la Marea Neagră; 
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 am premiat 22 de sportive de la secția de gimnastică ritmică a Liceului cu Program Sportiv 

”Bihorul”, din Oradea, în cadrul Galei Sportive 2022. 
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 facem parte, alături de alte 23 de organizații, din proiectul ”Accelerator ONG”, implementat 
de Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România, program menit să ajute 
la dezvoltarea capacității sectorului non-guvernamental. 

 

 
 

Întocmit de: Ioana-Daniela Sabău 

Președinte Asociația Plai Transilvan 

Oradea, 29.12.2022 
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