Asociația Iubim Aviația este un ONG ce își propune să promoveze Aviația atât în mediul
online, cât și offline, și să o susțină prin diferite acțiuni, cu ajutorul membrilor săi.
Totodată, Asociația Iubim Aviația, realizează activități în folosul pasagerilor cu frică de
zbor, copiilor și adolescenților, precum și a altor categorii sociale.
Al doilea an de activitate pentru Asociația Iubim Aviația a fost, din nou, unul atipic, în
contextul pandemiei COVID-19, însă cu toate acestea am reușit să desfășurăm activități
offline - în aer liber, precum și online, după cum vom trece în revistă, în cele ce urmează:

2021

Raport
de activitate

3 ateliere educative, gratuite,
pentru copiii cu vârste între 7 și 11 ani:
Să descoperim aviaţia!
Peste 70 de participanți au descoperit aviația, chiar pe aerodrom,
și au primit cadouri utile în valoare totală de aproximativ 4.000 lei.
Pe lângă aviație, cei mici au putut descoperi și alte activități outdoor,
ca de ex. echitația.

Prezentări online
și offline pentru copii
Peste 150 de copii au descoperit aviația în prezentări live – realizate
prin intermediul platformelor de streaming, dar și offline, atunci când
contextul ne-a permis să îi vizităm la școală.

Workshop dedicat
fotografiei de aviaţie
Împreună cu un fotograf de acțiune cunoscut – Cristian Vasile (Igu),
am desfășurat un atelier dedicat fotografiei de aviație. Participanții
au putut descoperi noi perpective fotografice, informații
aeronautice și au efectuat primul lor zbor în formație.

Primul podcast din
România dedicat aviofobilor
Pentru a ne adapta vieții dinamice a oamenilor, contextului pandemic
și avangardei tehnologice, am realizat primul podcast din România
dedicat aviofobilor. El conține informații utile și necesare pasagerilor
cu frică de zbor, prezentate într-o formă interactivă – în contextul
unei călătorii cu avionul.

Ateliere pentru aviofobi,
pasionaţii și curioșii de aviaţie
20 de aviofobi, pasionați și curioși de aviație au participat la cele
2 ateliere desfășurate în vara lui 2021. Au avut ocazia să afle mai
multe despre cariera de pilot, etapele școlarizării, funcționarea
unui avion și aerodrom / aeroport și au experimentat postura de
copilot, în cadrul unui zbor introductiv.

Primul număr de
magie la înălţime!
Alături de „Teo Magic Show”, având ca scop promovarea zborului
ca activitate relaxantă, în sprijinul pasagerilor aviofobi și nu numai,
am realizat primul număr de magie la înălțime!
Îl puteți vedea aici.

Primul livestream shopping la
înălţime din România (chiar lume)!
Cu sprijinul partenerilor de la Streams.Live și a SSG Security am
stabilit un record național pentru cel mai înalt livestream
shopping din România. Acțiunea a avut ca scop strângerea de
fonduri pentru Hospice Casa Speranței.

Am continuat să susținem
menţinerea și îmbunătăţirea
Monumentului de la Balotești
Susținuți și de partenerii de la Prolight Construct, am realizat 2 cutii
dedicate rămășițelor aeronavei TAROM prăbușite și lumânărilor,
am montat un nou panou informativ și am contribuit la refacerea
scrisului de pe monument.

Donaţii de peste 1.500 lei pentru
diferite cauze sociale, precum și
susţinerea domeniului aeronautic
Prin activitatea întreprinsă și diferite parteneriate am efectuat
donații pentru diferite cauze sociale, Hospice Casa Speranței.
Todată, am contribuit la susținerea a diverși sportivi,
în participarea la competiții internaționale de profil.

Peste 15 apariţii media și
multiple colaborări cu influenceri
În 2021, Asociația Iubim Aviația și membri săi au efectuat peste 15 apariții
media – online, TV și Radio, pentru canale și emisiuni importante, în care
au promovat activitățile întreprinse și domeniul aeronautic. Totodată,
peste 10 influenceri au participat la activități de aerodrom și au contribuit
la promovarea misiunii noastre.

mulţumiri
Desigur, nimic nu ar fi fost posibil fără echipa Asociaţia Iubim Aviaţia, care s-a îmbogăţit
și în 2021 cu câţiva membri, dar și partenerilor care au contribuit la activităţile noastre:
Aeroclubul României, ROMAERO, IGAv, Memo Sebastian Vrânceanu – Radio Guerrilla,
Hospice Casa Speranţei, Streams.Live, SSG Security, Prolight Construct, PixelPrint.
Vă mulţumim tuturor!
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