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Noi CONSTRUIM ȘCOLI drept modele 
educaționale, EDUCĂM COPII pentru 
viitor, ANTRENĂM RESURSELE 
comunității pentru a produce 
schimbări pozitive!

INIȚIATIVE CU VIITOR!
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A fost înfiinţată în Craiova în anul 2003. Aflată în anul 2020 în 
cel de-al 17-lea an de existență, Asociația a dezvoltat programe 
de amploare destinate creșterii capacității tinerilor de a răspunde 
pozitiv la schimbările din mediul social și economic și valorificării 
potențialului acestora. Este vorba despre aproximativ 300 de 
proiecte, cu 10.000 de beneficiari direcți finali și buget total de peste 
6 milioane de euro. 

ARTI este furnizor de formare profesională pentru adulți și mediere 
pe piața muncii, autorizat de Ministerul Muncii și pentru cadrele 
didactice, autorizat de Ministerul Educației.

“În anul 2020 ARTI adaugă cu 1 an mai mult decât vârsta pe care o aveam atunci când am 
decis să înființez Asociația! 

Entuziasmul și credința că lucrurile pot fi făcute diferit au propulsat atunci Organizația, iar 
astăzi, în cel de-al 17-lea an de viață, Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă ocupă una dintre 
cele mai importante poziții privind încrederea pe piața de profil din Craiova și devine din ce în 
ce mai influentă în mediul educațional  de la nivel local și regional.

 Am pornit la drum cu dorința de a demara doar inițiative cu viitor, care să schimbe oameni 
și preconcepții. Astăzi suntem datori să continuăm programele noatre educaționale  și sociale.

Pentru că astăzi NOI CONSTRUIM ȘCOLI drept modele educaționale, EDUCĂM COPII pentru 
viitor, ANTRENĂM RESURSELE comunității pentru a produce schimbări pozitive!

AM REUȘIT și CONTINUĂM cu succes grație oamenilor care ne girează cu încredere, care 
ne însoțesc în aceeași direcție, oameni dăruiți, implicați, talentați și altruiști!  OAMENII sunt 
adevărata resursă, sunt ARTI-știi acestor programe și ai acestor vremuri și am să le mulțumesc 
mereu cu recunoștință tuturor pentru implicare, devotament, patos și pentru ceea ce clădim 
împreună în fiecare zi, de 17 ani!

Îmi doresc ca și în anul 2020 să îi simt alături pe ARTI-știi care au susținut inițiativele Asociației 
și îmi doresc ca inițiativele cu viitor  să aducă alături de noi 
tot mai mulți oameni convinși de <<Faptul că nu poți face 
totul nu este o scuză pentru a nu face nimic!>>” 

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU 
INIȚIATIVĂ (ARTI)

Cu prietenie,
Cristina Alexandra Catană Bucă

Președinte ARTI

VIZIUNEA NOASTRĂ       
Credem în schimbările sociale care vin de la
oameni și avem convingerea că dezvoltarea
comunitară este cheia evoluției sociale!

MISIUNEA
Construim comunități durabile și autonome!

VALORILE
•  Demnitatea
•  Inițiativa
•  Responsabilitatea
•  Generozitatea
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Construim împreună modele 
de implicare comunitară!

REPER

REPER este un program național prin care 
construim modele de implicare modele de 
implicare comunitară ce urmează să fie scalate la 
nivel național până în anul 2021: Școala Româno-
Britanică
(www.scoalabritanica.ro) și Conceptul EduBenefits 
(www.platformacomunitara.com).

Școala Româno – Britanică
75 copii au absolvit clasele pregătitoare, I și a 
II-a în anul de școlarizare 2018 – 2019 la Școala 
Româno-Britanică din Craiova. 
50 de profesori și animatori au susținut 
activitatea Școlii printr-o procedură de 
gestionare a comportamentelor bazată pe 
conceptul disciplinării pozitive și valorizării 
elevilor, fără etichetări, condiționări, pedepse 
sau recompense.
150 de părinți au participat la rapoartele de 
progres semestriale și sesiunile de consultații.
14 instituții publice au susținut conceptele 
studiate de către copii, prin vizite de studiu.
6 ONG-uri au fost implicate pentru susținerea 
constantă a proiectului cu resurse umane, 
informaționale privind dezvoltarea de 
extracurriculare (teatru-forum, educație pentru 
sănătate, robotică și activități ale voluntarilor 
străini), field-tripuri, formarea cadrelor didactice, 
dezvoltarea planurilor didactice personalizate.
33 de companii susțin constant proiectul cu 
resurse umane, informaționale și financiare, 
în vederea consolidării sustenabilității lui în 
comunitatea craioveană.
23 de voluntari au fost implicați în acest proiect 
pe parcursul anului școlar, în circa 873 de ore de 
voluntariat.

Școala Româno-Britanică din Craiova 
este un proiect conceput drept un model 
educațional aplicat, care ilustrează bunele 
practici din sistemele de învățământ ale Marii 
Britanii, Franței, Suediei și Statelor Unite ale 
Americii, adaptate contextului național și 
particularităților regionale și locale.

Proiectul Școala Româno-Britanică are 
drept scop construirea un model educațional 
sub forma unui concept replicabil integral 
sau parțial în rândul comunitaților locale din 
România.

 În anul 2016 Asociația Română a Tinerilor 
cu Inițiativă (ARTI) a dezvoltat primul model 
educațional românesc ce asigură construirea 
unui curriculum integrat pentru combaterea 
abandonului școlar și creșterea dragostei de 
învățătură a copiilor. 

Proiectul Școala Româno - Britanică a pornit 
de la realitatea că elevii de acum au nevoie să 
regăsească în școală aspecte din viața lor reală. 
Dintotdeauna școala a avut rolul de a produce 
învățare micuților, însă cu trecerea timpului 
copiii s-au transformat și școala a rămas la fel, 
în acest moment existând decalaje extrem 
de mari între așteptările elevilor și oferta 
disponibilă pentru ei, între nevoile lor și 
realitatea sistemului educațional, între rural și 
urban.

Școala Româno-Britanică din Craiova este 
o instituție de învățământ autorizată prin 
OMENCS nr. 5864/28.11.2016, creată din dorința 
de a imprima calitate, securitate, inovare, 
creativitate și responsabilitate sistemului de 
învățământ românesc.

Acest proiect duce în integralitate întreg 

know-how-ul dobândit în cadrul Școlii 
Româno-Britanice și către școli din mediul 
rural, pentru a putea fi predate lecții adaptate 
și inovative care să încurajeze retenția copiilor 
cu risc de abandon școlar.

Școala Româno-Britanică este un proiect 
complex, de mobilizare comunitară, care 
a catalizat până în prezent aproximativ 
1.500.000 de euro din sponsorizări, donații și 
contribuții.

75 COPII

14 INSTITUȚII

23 VOLUNTARI

50 PROFESORI

150 PĂRINȚI

6 ONG-URI

33 COMPANII
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În semn de apreciere față de programele 
dezvoltate de ARTI, Nigel Bellingham - 
directorul British Council România a vizitat 
în luna iunie 2019 Școala Valea Stanciului și 
Școala Româno – Britanică din Craiova, fiind 
parte activă în cele două școli asociate din 
programul zilei pentru cei 54 de elevi de la 
Valea Stanciului și pentru cei 75  de copii din 
clasele pregătitoare, I și a II-a ai Școlii Româno 
- Britanice din Craiova.

În toate școlile asociate SRB copiii sunt 
pregătiți cu metode moderne de predare 
pentru crearea cadrului de formare a unei 
personalități complexe, instruite și educate la 
cele mai înalte standarde creative, personalitate 
aptă să judece autonom realitățile, cu spirit 
critic, să elaboreze proiecte de schimbare și să 
coopereze argumentativ.

 

În luna mai 2019 ARTI a decis extinderea 
conceptului Școlii Româno-Britanice la 
nivelul țării. Astfel, conceptul a fost francizat 
prin intermediul companiei FRANCIZA 
EDUCAȚIONALĂ SRB. În acest fel, singura 
franciză socială educațională din România 
s-a extins din Oltenia în Moldova, deschizând 
în anul școlar 2019 - 2020 o nouă școală la 
Suceava, după ce în anul 2016 a fost deschisă 
școala de la Craiova, considerată în acest 
moment o unitate de învățământ premium 
la nivelul comunității din care face parte. 
Contractul de franciză încheiat pentru școala 
din Suceava asigură extinderea conceptului 
și în județele Botosani, Iași, Neamț, Bacău, 
Vaslui, Vrancea și Galați în următorii 5 ani.

În data de 19 aprilie 2019 a avut loc cea de-a 
treia ediție a Charity Shop-ului -  târg de Paște 
organizat de elevii Școlii Româno-Britanice 
din Craiova și de profesorii lor, manifestare 
în cadrul căreia părinții, bunicii, prietenii și 
vizitatorii au cumpărat lucruri confecționate 
de copii și bunătăți dulci sau sărate pregătite 
de fiecare familie în parte. Banii strânși în urma 
acestui târg (13.525 lei) au mers către un copil 
de clasa a IV-a de la Școala Gimnazială Breasta 
care avea nevoie de o proteză de bazin pentru 
a putea merge. 

Obiectivul acestui concept la nivelul școlii 
urmărește dezvoltarea spritului antreprenorial,

Aflată în anul patru de existență Școala 
Româno – Britanică găzduiește din toamna 
anului 2019 în clasa pregătitoare, clasa I, clasa 
a II-a și clasa a III-a -120 de elevi.

Întregul personal beneficiază de pregătire 
continuă pentru a le  oferi copiilor educația în 
mod diferit decât cel tradițional. În acest fel 
se construiește un mediu stimulant și întregul 
proces educativ este orientat către realitățile 
lumii aflate în continuă mișcare, pentru a educa 
fiecare copil ca pe un membru responsabil și 
adaptat societății.

Membrii echipei SRB au aflat în timpul unui 
training specific despre învățământul finlandez 
– sistem educațional considerat pe primul loc 
în topul mondial pe educație în rândul statelor 
dezvoltate .

Ca impact a fost înregistrată o creștere a 
cotei de încredere publică a școlii de la 86% 
în iunie 2017 la 91% în iunie 2018 și apoi la 
96% în iunie 2019 (părinții care au împărtășit 
din experiențele școlare ale propriului copil au 
contribuit major prin transferul de încredere). 

În anul 2019 proiectele ARTI au fost creditate 
și de E.S. Andrew James Noble - Ambasadorul 
Marii Britanii în România, care a vizitat în 
luna februarie Școala Româno - Britanică din 
Craiova. Vizita a fost una informală, în vederea 
obținerii unui feedback corect față de realitatea 

unei astfel de construcții educaționale.
E.S. Andrew James Noble și-a exprimat 

încântarea față de acest proiect și a promis 
susținerea personală a echipei ARTI pe drumul 
său!

 dezvoltarea empatiei și implicării sociale, 
precum și utilizarea conceptelor studiate din 
matematică și comunicarea în limba română.
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Jacques Salomé considera că ”Oamenii 
sunt resursa de bază a oricărei întreprinderi; 
întreprinderea umană este cea mai bogată 
aventură pe care o poţi trăi.”  

În vederea dezvoltării personale prin 
comunicare, în perioada 2-3 februarie 2019 
la Școala Româno-Britanică a fost organizat 
cursul “Comunicarea relațională în mediul 
profesional” susținut de Antonia Noel, la care 
au participat toții membrii echipei Școlii. 
Promovând metoda ESPERE, prin exerciții 
de cooperare, comunicare, încredere și 
creativitate, trainingul a oferit răspunsuri 
pentru depășirea situațiilor conflictuale 
la locul de muncă. Gestionarea stresului, 
ascultarea activă, implicarea prin afirmarea 
de sine și respectul celuilalt - au fost o parte 
dintre temele vizate pentru o comunicare 
eficientă.

Au fost punctate: dialogul relațional, 
uneltele pentru comunicarea verbală, cum 
creezi și cum întreții relația profesională, 
impactul și gestionarea mesajelor, formularea 
obiectivelor și așteptărilor, apoziție versus 
opoziție, autoritate și putere, diferențiere 
și poziționare comportamentală, ascultare 
activă, nivelurile și barierele comunicării, 
stresul ca factor anticomunicațional, 
victimizarea, nevoile relaționale la locul de 
muncă, angajamentul și responsabilitatea.

CARDUL EDUBENEFITS

REPER

Cardul EduBenefits operaționalizează 
marketingul comunitar în rândul companiilor, 
abonamente plătite pentru ca beneficiile să 
fie disponibile angajaților finanțând Școala 
Româno-Britanică - modelul educațional 
aplicat dezvoltat de Asociația noastră.

Cardul  urmărește ca odată cu propria 
dezvoltare să creeze un Fond pentru Educație 
ce va acorda granturi altor organizații 
neguvernamentale sau structuri pilot – www.
edubenefits.info

Companiile pot comanda acest card pentru 
angajații lor! Cu ajutorul lui au acces la o gamă 
largă de beneficii (reduceri și gratuități) pentru 
ei și familiile lor, iar angajatorul obține un pachet 
- corporate de servicii personalizate, unice la 
nivelul Craiovei.    

Prin achiziționarea cardului companiile 
contribuie la consolidarea programului de 
burse al Școlii Româno-Britanice, singura 
instituție de învățământ din România  înființată 
de comunitatea de experți în educație și părinți 
interesați de a dezvolta un model educațional 
care să imprime calitate învățământului 
românesc.

Ne-au fost alături o gamă largă de parteneri 
care susțin direct sau indirect programe 
educaționale sau alte facilități specifice vieții 
cotidiene:  Balonul cu aer cald, Bebe vesel, 
Biogust, Cabinet psihologic Andreea Iovița, 
Cardio Med, Design Center, Edu Cab, Fabrica de 

dans, Florăria Sofia, Fly High, Home Med Care, I 
love cakes, Iurașog Alexandru Servicii Fotografice 
Profesioniste, Jump Gym, Learn with music, 
Oltenia Garden, Meiyo Dojo Aikido Craiova, Grupul 
NN, Printingstuff, Prokinetic, Ramada, Salina 
Fulvia, Școala Româno-Britanică, Star Tours, Star 
Events, Vătășescu Ileana Cabinet de Psihologie, 
White Kiss, Zao Park, Akademos Alpinism, 
Fastrackids, Centrul Național de Educare Canină, 
Bebeti.

PRIMUL INSTRUMENT DE BENEFICII EXTRASALARIALE DIN ROMÂNIA.

33 DE PARTENERI.

LANSAT ÎN ANUL 2017 LA CRAIOVA.2017
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STOP ANALFABETISM
DREPT MOȘTENIRE (SAD)

“Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după 
ce tot ce a fost învăţat a fost uitat”– Burrhus 
Frederic Skinner

Programul SAD (Stop Analfabetism Drept 
Moștenire) este modul prin care ducem 
know-how-ul dobândit în cadrul programului 
REPER (proiectul Școala Româno-Britanică ) 
în zonele în care este nevoie de el.

Proiectul “Școli asociate” din cadrul SAD 
este finanțat din sponsorizări și donații și este 
modalitatea prin care sprijinim cu resurse 
educaționale și echipamente tehnologice 
școlile din  mediul rural din România, pentru 
a preda lecții adaptate și inovative care să 
încurajeze retenția copiilor cu risc de abandon 
școlar. 

Totodată, pe parcursul verii sunt organizate 
cursuri de alfabetizare pentru copii care nu 
urmează nicio formă de învățământ, workshop-
uri motivaționale, tabere de educație prin 
aventură, seminarii sanitare, sesiuni de teatru 
social și mentorat pentru copiii cu risc de 
abandon școlar și familiile lor.

Necesitatea acestui program a pornit 
de la o realitate conform căreia abandonul 
şcolar este prezent în 40% din unităţile de 
învăţământ din mediul rural.

Dacă la începutul proiectului 63% dintre 
clasele pregătitoare din comunitățile 
adoptate erau desființate încă din primele 
luni din cauza abandonului școlar și 
absenteismului ridicat, elevii fiind  introduși 
în grupe de simultan, după intervenția asupra 
profesorilor și curriculumului, la sfârșitul 
anului școlar 2018-2019,  toate clasele și-au 
păstrat componența,  iar copiii au învățat 
să scrie, să citească și să socotească. Astfel, 
abandonul școlar a fost de maximum un 
copil pe clasă, iar absenteismul sub 14%.

Implicarea și motivarea profesorilor a 
crescut, reușind să atragă și părinții tot mai 
aproape de școală.

În școlile asociate SRB a fost transmis 
tot conținutul educațional și know-how-ul 
dobândit pe parcursul clasei pregătitoare și 
clasa I în proiectul Școala Româno-Britanică, 
precum și echipamentele tehnice (laptop, 
videoproiector) pentru a facilita predarea 
anumitor programe.

Ținta acestui proiect este reducerea 
analfabetismului și a abandonului școlar  al 
copiilor din mediul rural, dar și păstrarea lor în 
rețeaua de școlii asociate SRB, urmând să fie 
susținuți curricular și logistic până în clasa a 
patra.    

Odată cu extinderea rețelei Școlii Româno-
Britanice în zona Moldovei, prin deschiderea 
școlii de la Suceava în anul 2019, conform 
contractului de franciză, începând cu anul 2 
de franciză, Școala Româno-Britanică Suceava 
devine și Centru de Resurse Educaționale 
Gratuite pentru școlile publice din mediul 

rural, asigurând echipamente și materiale 
educaționale pentru minimum 3 unități 
școlare, pe parcursul a 5 ani.  

A început în acest fel construcția fundației 
unei cauze - Stoparea Analfabetismului din 
România, pentru că noi am înțeles că “faptul 
că nu poți face totul nu este o scuză pentru a 
nu face nimic!”

În ajunul Zilei Internaționale a Femeii 2019 
micuții elevi ai școlii asociate SRB de la Valea 
Stanciului au îmbrăcat uniforma de școlar 
identică cu cea a colegilor lor de la școala din 
Craiova.

Elevii învață după metode moderne și 
beneficiază totodată de o programă organizată 
pe domenii care vizează competențe ce 
trebuie să fie atinse.
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90           de copii de clasă pregătitoare și clasa I au fost susținuți în 
anul școlar 2018-2019.

2           
comunități rurale din județul Dolj – Drăgotești cu 29 de copii 
și Valea Stanciului cu 61 de copii  - au fost parte din procesul 
de școli asociate Școlii Româno-Britanice din Craiova.

copii condamnați la analfabetism și abandon școlar din 
cauza condițiilor de viață, ajung la sfârșitul primului an școlar 
să știe  să scrie, să citească și să socotească.
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Pentru că SAT NU ÎNSEAMNĂ 
Sărăcie Acută de Timpuriu,

SAT ÎNSEAMNĂ
Școală Accesibilă Tuturor!

Compania Isolde FARMS S.R.L. s-a  alăturat 
proiectului Stop Analfabetism Drept Moștenire, 
finanțând introducerea în programul de Școli 
Asociate Școlii Româno -Britanice a Școlii 
Gimnaziale Gighera, începând cu anul școlar 
2019-2020.

NetRom Software a decis implicarea în 
programul de stopare a analfabetismului! Ei sunt 
cei care susțin acest program la Valea Stanciului, 
astfel încât elevii să poată avea materialele 
necesare pentru o altfel de educație, în cadrul 
proiectului de Școli Asociate SRB! 

44% dintre elevii români sunt analfabeți 
funcțional!  La nivel rural accesibilitatea la 
educație este extrem de redusă: 27% dintre elevi 
abandonează școala,  iar 38% dintre cei care 
rămân iau note sub 5 la evaluările naționale!

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă 
a demarat schimbarea în școlile de la nivelul 
satelor și va continua!

Liceul Teoretic  Amărăștii de Jos  este ȘCOALĂ 
ASOCIATĂ în programul STOP ANALFABETISM 
DREPT MOȘTENIRE inițiat de ARTI.

28 de copii de clasa pregătitoare vor avea 
oportunitatea de a studia folosind curriculumul 
Școlii Româno-Britanice începând cu anul 
școlar 2019-2020!

Biz Solutions S.R.L s-a alăturat acestui 
program, susținând costurile pentru 
introducerea în rețea!

Firmele Isolde Farms, Biz Solutions și 
VACROM Bailești și-au anunțat susținerea, 
începând cu anul școlar 2019-2020, pentru 
introducerea școlilor din Gighera, Afumați, 
Amărăști și Băilești în proiectul de școli 
asociate SRB, astfel încât elevii să aibă acces la 
toate materialele necesare creșterii dragostei 
de învățătură!

Învățătorii de la școlile din rețeaua de școli 
asociate SRB: Valea Stanciului, Drăgotești, 
Gighera, Amarăști și Băilești s-au întâlnit pentru 
training și networking. Din toamna anului 
școlar 2019 -2020, curriculumul Școlii Româno-
Britanice este pus la dispoziție acestor școli 
pentru clasele pregătitoare, respectiv clasa 
I și  clasa a II-a  pentru cele care au accesat 
programul în anii trecuți. Fiecare copil va avea 
acces la materiale colorate, vesele, pline de tâlc 
și gata să-l motiveze!

din clasa pregătitoare de la Școala Afumați vor 
învăța după aceleași materiale ca și elevii Școlii 
Româno-Britanice Craiova, învățătorul urmând să 
intre în rețeaua de profesori asociați! 

Acest proiect  este susținut de Biz Solutions S.R.L.

În luna aprilie 2019 s-a hotărât ca Școala 
Gimnazială Afumați să devină noua Școală 
Asociată din programul STOP ANALFABETISM 
DREPT MOȘTENIRE! 

Începând cu anul școlar 2019-2020, 24 de elevi 

Noi ne-am propus să CONSTRUIM ȘCOLI drept modele educaționale, să 
EDUCĂM COPII pentru viitor, să ANTRENĂM RESURSELE comunității pentru 
a produce schimbări pozitive!

Este important să conștientizăm la nivel global că cea mai sigură investiție 
rămâne investiția în educație!

Pe data de 13 decembrie 2019 am dat startul campaniei #Pay Now Or Pay 
Later, conștienți fiind de faptul că accesibilitatea la educație va reduce 
delincvența, ignoranța și sărăcia!
2 Euro pe lună donați prin SMS la 8844 cu mesajul “ABECEDAR” vor ajuta un 
copil din mediul rural să învețe cu drag!
Și copiii de la sat își doresc să învețe! Ține-i de mână pe acest drum!

Stop Analfabetism Drept Moștenire - POVESTEA CONTINUĂ, powered by ARTI! 
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CENTRUL DE 
VOLUNTARIAT 
VOLUNTARIS 
CRAIOVA

“FAPTUL CĂ NU POȚI FACE TOTUL 
NU ESTE O SCUZĂ PENTRU A NU 
FACE NIMIC! FII VOLUNTAR!”

ACTIVITĂȚI
Prima ediție a proiectului “Volunteers Speak 

UP!” a avut loc pe data de 15 martie 2019. S-a 
discutat despre importanța voluntariatului în 
comunitate, tipuri de voluntariat și beneficiile 
lui.

Ideea acestui proiect a pornit de la 
exemplele de bună practică ale tinerilor care 
prin voluntariat fie au produs schimbări în 
mediul în care activează, fie și-au dezvoltat noi 
competențe prin care ajută comunitatea să 
devină mai prietenoasă pentru membrii săi.

Proiectul este dezvoltat de către Centrul de 
Voluntariat Voluntaris, ARTI împreună cu JCI 
Craiova și își propune promovarea inițiativelor 
de voluntariat din/în orașul nostru și a tinerilor 
voluntari ca exemple de bună practică pentru 
comunitate.

Pe data de 29 martie 2019 Centrul de 
Voluntariat Voluntaris, ARTI și JCI Craiova au creat 
pentru tinerii liceeni evenimentul - “Future Me”.

Un eveniment menit să răspundă tinerilor la 
întrebări de tipul: “Care este pasiunea mea? Ce 
domeniu  aș urma cu plăcere? Există oare ceva 
care să mi se potrivească?  Dacă fac asta, oare 
chiar o să reușesc? O să am succes? Care este 
cheia succesului?“  

Invitat a fost Mircea Ungureanu, antreprenor 
- un om cu o carieră înfloritoare, unul dintre cei 
11.200 de români care au reușit să facă 1 milion de 
euro.

Ediția a XVIII-a a Săptămânii Naționale a 
Voluntariatului (SNV) a avut loc în perioada 13-19 
mai 2019. La nivelul întregii țări s-au derulat peste 
150 de activități care implică mii de voluntari sub 
sloganul #FacBine. 

Centrul de Voluntariat Voluntaris împreună 
cu ARTI, JCI Craiova și Centrul Local “Cercetașii 
României”, cu suportul Școlii Româno - Britanice, 
D.J.S.T. Dolj, C.C.S. Craiova, EvoBrand, Mercur 
Center, Bebevesel.ro, Biblioteca Județeană 
”Alexandru și Aristia Aman”, Grupul Parohial “Tinerii 
Maicii Domnului”, Crucea Roșie filiala Dolj, Centrul 
de Informare “Europe Direct”, Home Training, 
Decathlon, Rideshop, Barcicleta  - au pregătit o 
serie de evenimente în cadrul SNV 2019:

2006

program lansat în 
anul 2006 ce vizează 
promovarea voluntariatul și 
responsabilității sociale ca 
principii de bună practică în 
dezvoltarea comunității. 

Centrul de Voluntariat - membru 
fondator al Federației VOLUM - a 
organizat prima campanie de 
renovare a secției de pediatrie a 
Spitalului Filantropia din Craiova

www.impreuna.arti.ro a 
demarat în anul 2018 proiectul 
Semimaratonul Craiovei:
www.semimaratonulcraiovei.ro.

• 15 mai - Games Night 
• 16 mai - CleanUP Craiova 
• 16 mai - lansare ONG HUB Craiova
• 17 mai - 19 mai - Why SDG’s? 
• 17 mai - Adunarea pentru miscare 
• 17 mai - Future Me
• 18 mai - JCI Cycling Day 
• 18 mai - Career Day 
• 18 mai - Volunteers on the street (sampling stradal) 
• 19 mai - Dedataastavotez 
• 19 mai - Air Movie Night 

Tot în această săptămână s-a dat startul campiei “Be a Buddy, 
not a Bully!” în instituții școlare din Craiova și  a fost lansat Centrul 
SUPORT pentru copii, părinți și bunici – componentă de voluntariat 
pentru seniori, dezvoltată în cadrul proiectului „CiVi – Coordonatori 
instruiți – Voluntari implicați”, coordonat de CVCN în parteneriat 
cu Asociația Impact, Pro Vobis, Voluntari FSC, Team for Youth 
Association, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Voluntar Brașov, 
ARTI, și co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

Toate aceste acțiuni au avut drept scop promovarea candidaturii 
orașului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România”.

În perioada 08 octombrie 2019 - 16 noiembrie 2019 Asociația 
Română a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI) împreună cu OMV Petrom 
au derulat proiectul Eco Summer Camps.

România are cea mai redusă rată de reciclare din Europa. Fără 
sisteme de reciclare eficiente, resurse valoroase sunt risipite, locuri 
de muncă în sectorul de gestionare a deșeurilor nu sunt create, 
în timp ce eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor afectează în 
mod negativ sănătatea comunităților.

Proiectul își propune să promoveze colectarea selectivă în școli 
și în comunitatea locală craiovenă.

3920 de copii, părinți și profesori pun în practică conceptul de 
colectare selectivă ajutați de infrastructura școlară finanțată în 
cadrul proiectului.

Prin acest proiect au fost achiziționate pubele și containere 
necesare implementării unui sistem de management al deșeurilor 
pentru două unități de învățământ din Craiova, au fost formate 
abilitățile de colectare în rândul copiilor din clasă primară și 
informațiile au ajuns la un număr de peste 3000 de elevi, prin 
diseminarea lor către 30 de școli din rețeaua școlară. 

Proiectul a fost susținut și finanțat cu suma de 23.750 de lei 
de OMV Petrom în cadrul Campionatului de Voluntariat 2019 si 
implementat cu sustinerea Școlii Româno-Britanice din Craiova.

Împreună cu echipa ARTI au fost implicați si 10 voluntari, 
angajații stației OMV1 Craiova.



Asociația Română a Tinerilor cu InițiativăStrada Bibescu nr.44, cod poștal: 200421, Craiova, județul Dolj 19

www.arti.ro www.arti.ro

CENTRUL DE 
VOLUNTARIAT 
VOLUNTARIS
SEMIMARATONUL CRAIOVEI EDIȚIA II – 2019

Primul și singurul Eveniment de fundraising comunitar din 
orașul nostru - Semimaratonul Craiovei ajuns la cea de-a doua 
ediție a crescut exponențial: 

• de la 10 cauze în anul 2018 -  la 14 cauze în anul 2019,
• de la 400 de alergători  la prima ediție  - la 1200 de 

alergători în anul 2019,
• de la 16.290 lei  în anul 2018  - la 37.990 lei în anul 2019 - 

reprezentând sumele colectate din taxele de participare 
și destinate cauzelor înscrise.

Semimaratonul Craiovei a fost organizat pe 9 tipuri de curse: 
1. Semimaraton individual 
2. Semimaraton ștafetă (3 membri) 
3. Cursa de 14 km
4. Cursa de 7 km
5. Cursa populară de 2 km 
6. Cursa fotoliilor rulante de 2 km
7. Cursa copiilor (2-3 ani: 200 m, 4-5 ani: 300 m, 6-7 ani:   

500 m, 8-9 ani: 600 m, 10-11 ani: 800 m, 12-13 ani: 1 km)
8. Cursa bebelușilor de mers de-a bușilea (1-2 ani: 50 m)
9. Canicross (1 km)
Rezultatele proiectului:

37.990 lei a fost suma colectată în urma acestui eveniment, 
bani care au mers către fiecare dintre cele 14 cauze înscrise 
astfel:

1. “Stop Analfabetism drept Moștenire” (SAD)  - promotor: 
Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI) -5.190 lei

Beneficiari sunt copii din școlile rurale asociate Școlii 
Româno-Britanice Craiova din localitățile Drăgotești, Valea 
Stanciului și din anul școlar 2019-2020 – Amărăști, Gighera, 
Băilești și Afumați,  care vor avea acces la o educație bazată pe 
un curriculum integrat și atractiv, utilizând tehnologii moderne, 
învățarea contextuală și prin emoții.

2. Proiectul “Ajungem Mari” - promotor: Asociația Lindenfeld 
– 3.090 lei

Prin proiect se oferă educație continuă copiilor din centrele 
de plasament. Fondurile obținute vor fi folosite pentru a 
duce copiii într-o tabară unde să beneficieze de activități de 
dezvoltare personală.

3. “Învăț să fiu independent!” - promotor:  A.N.C.A.A.R. filiala 

Craiova - 6.510 lei
Fondurile obținute sunt folosite pentru ca 

tineri și copii cu autism să poată beneficia de 
terapii specifice oferite de un personal calificat în 
acest domeniu.

4. “Să investim în sănătate” - promotor: 
Fundația Anya -3.750 lei

Se intenționează colectarea de fonduri pentru 
achiziție de aparatură medicală pentru spitalele 
craiovene și a unui dispozitiv pentru dezghețarea 
plasmei proaspete congelate, plasmei 
decrioprecipitate și a crioprecipitatului de factor 
VIII; încălzire sânge și produse sanguine labile.

5. “Cățeii care salvează vieți!” - promotor: 
Centrul Național de Educare Canină – 
C.N.E.C.-2240 lei

Unicul centru acreditat din România pentru 
pregătirea câinilor de căutare și salvare umană 
are nevoie de echipamente specifice activității 
de căutare și salvare. Alergătorii susțin astfel 
pregătirea câinilor pentru intervenția în situații 
de urgență, salvând viețile oamenilor. Este vorba 
despre câini antrenați să caute și să salveze orice 
supravieţuitor de sub dărâmături, de pe orice 
teren accidentat şi inundaţii, din avalanșe și din 
apă.

  6. “EGAL”pentru copii și tineri din comunități 
dezavantajate - promotor: Crucea Roșie filiala 
Dolj – Craiova – 1.530 lei

Suma obținută are drept destinație 
funcționarea Centrului EGAL care asigură 
zilnic pentru 30 de copii vulnerabili asistență în 
efectuarea temelor pe parcursul anului școlar 
și participarea la activități și cursuri în care sunt 
implicați și părinții acestora, în vederea ieșirii din 
situația de vulnerabilitate. Totodată se oferă masă 
caldă zilnic și suport social pe parcursul anului 

(rechizite, îmbăcăminte, încălțăminte, jucării) 
pentru un număr de până la 50 de beneficiari 
unici din categoria de persoane vulnerabile. 

7. “Un pitic în țara lui Guliver” - promotor: 
Asociația Inimi Creative-50 lei

Proiectul își propune să îi ajute pe copiii din 
mediul rural care nu au ieșit niciodată din satul 
lor, să viziteze un oraș mare, într-o excursie 
urbană. Vor fi copii mai creativi, mai inteligenți 
emoțional și cu mult curaj  în a face fapte mari. 
Vor fi copii care își vor imagina tot ceea ce pare 
imposibil și vor reuși să înfăptuiască ceea ce își 
imaginează, în graba lor de a deveni adulți. Prin 
educație construim o societate mai bună!

• Împreună pentru 
comunitate!

• Promotor: ARTI în 
cadrul programului său 
permanent Centrul de 
Voluntariat VOLUNTARIS.

• 29 septembrie 2019 - 
cea de-a doua ediție 
a “Semimaratonului 
Craiovei” 

• singurul eveniment de 
alergare cu strângere de 
fonduri pentru proiecte 
din comunitate din Craiova.

• 14 cauze înscrise și 
susținute din taxele de 
participare.

• peste 1200 de alergătorii 
la START.

• 9 curse.
• 37.990 lei - suma colectată 

din taxele de participare.
• 96 de premii pentru 

cursele cronometrate.
• toți participanții la 

cursele de copii, bebeluși, 
fotolii rulante și Canicross 
au primit premii.

• 40 de parteneri locali.
• 100 de voluntari.

1200 ALERGĂTORI

9 CURSE

37.990 LEI

100 VOLUNTARI
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8. “Craiova pe biciclete” - promotor : Asociația 
Junior Chamber International Craiova- 2.260lei

Unul dintre obiectivele proiectului este 
montarea de rasteluri pentru biciclete în liceele 
din oraș. Alergătorii acestei cauze au contribuit 
la păstrarea unui oraș educat, mai puțin poluat 
și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

9. Centrul Social de Urgență pentru persoane 
fără adăpost „Sf. Vasile” - promotor: Asociația 
Vasiliada-2.210 lei

A nu avea acces la o locuire adecvată reprezintă 
cea mai serioasă manifestare a excluziunii sociale. 
În cadrul Centrului beneficiază de servicii sociale 
victime ale violenței domestice: tineri care provin 
din sistemul de protecție a copilului, bătrâni care 
au fost părăsiți sau înșelați de membri ai familiei, 
mame cu copii, familii care au rămas fără locuință 
în urma retrocedărilor și alte persoane aflate în 
situație de risc social. Banii sunt folosiți pentru 
acoperirea nevoilor persoanelor aflate în cadrul 
Centrului.

10. “Club MAC Program de dezvoltare 
vocațională” - promotor: Asociația RO-Talent, 
filiala Craiova-420 lei

Fondurile ajută la promovarea strategiei MAC 
(Motivație, Abilități cognitive, Creativitate) de 
regândire a activității de învățare, astfel încât 
elevii și tinerii să conștientizeze că este important 
să valorizeze deopotrivă Motivația, Abilitățile 
cognitive/vocaționale și Creativitatea. Proiectul 
propune o strategie de învățare care să ușureze 
procesul de învățare și care poate fi replicat cu 
ușurință de către personalul didactic abilitat 
pentru desfășurarea activităților didactice.

11. “Amenajare și dotare sala Aikido”-  
promotor: Clubul Sportiv MEIYO Craiova -840 lei

Banii obținuți vor fi folosiți pentru amenajarea 
și dotarea unei săli de AIKIDO în care să se 
practice această artă marțială pentru ca oamenii 
să-și dezvolte abilități noi, să se armonizeze pe 
sine și să învețe să găsească echilibrul între trup, 
suflet și minte. Proiectul își propune introducerea 
AIKIDO-ului în programul fiecărui copil, pentru 
a-i învăța să dețină un autocontrol puternic și să 
se maturizeze în gândire - elemente care îi pot 
ajuta să-și rezolve și să gestioneze problemele în 
viața de adult.

12. “Vreau în clasa a IX – a!” - Fundația World 
Vision România -500 lei

Banii obținuți susțin copii fără posibilități 
materiale din mediul rural să își continue 
studiile la liceu. Beneficiarii acestui proiect sunt 
absolvenți de gimnaziu din zone rurale care au 

luat examenul de capacitate și sunt motivați să 
își continue studiile, dar nu au parte de susținere 
financiară.

13. “Putem schimba destine!” - Asociația de 
Consultanță și Consiliere Economico - Socială 
Oltenia-1.050 lei

Fondurile obținute vor ajuta la achiziționarea  
unui echipament radiologic de ultimă generație, 
mobil și cu un grad de iradiere mult mai mic 
față de cel existent  în cadrul Clinicii de Pediatrie 
a Spitalului Municipal Filantropia Craiova, care 
deține în prezent o instalaţie fixă Röntgen 
Diagnostic cu un post-grafie pusă în funcțiune în 
anul 1982. 

14. “Tabăra Bucuriei” (prima tabără din 
Oltenia pentru copii cu afecțiuni oncologice și 
alte afecțiuni grave) - Asociația Bucurie pentru 
Viață-8.350lei

Alergătorii acestei cauze ajută la construirea 

primei tabere din Oltenia pentru copii cu 
afecțiuni oncologice și alte afecțiuni grave. 
Aceasta va fi construită la Bratovoești în județul 
Dolj. Proiectul are drept scop diminuarea riscului 
de izolare socială a beneficiarilor, prin mijloacele 
specifice ale terapiei recreative, creșterea stimei 
de sine, precum și prin consilierea familiilor 
copiilor bolnavi.

* * * * * * *
Conform acordului financiar încheiat între 

promotorul Semimaratonului Craiovei –ARTI și 
ONG-urile partenere, 20% din valoarea totală a 
încasărilor pentru fiecare cauză în parte a revenit 
organizatorului - ARTI pentru cheltuieli parțiale 
de organizare a evenimentului, iar 80% din 
valoarea totală a încasărilor pentru fiecare cauză  a 
revenit instituției partenere și a reprezentat suma 
utilizată pentru susținerea fiecărei cauze propusă 
în cadrul evenimentului “Semimaratonul Craiovei 
ediția a II-a, 2019”.

Multe dintre cauzele susținute de asociațiile 
și fundațiile partenere ale Semimaratonului 
Craiovei reprezintă viziuni pe termen lung, prin 
urmare se vor alătura și următoarelor ediții a 
Semimaratonului, manifestând același interes, 
optimism și deschidere.
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POVESTEA CONTINUĂ, powered by ARTI! 

Au făcut posibil Semimaratonul Craiovei 
2019:

• în calitate de SPONSOR: Centrul Comercial 
Auchan Craiovița-Galeriile Auchan Craiovița 
-pentru cel de-al doilea an consecutiv, 
Senic Quality, Decathlon, Librărie.net, 
Logiscool, Fastrackids, Casa Ethos, Cardul 
Edubenefits, Cabinet Veterniar Adriana 
Grigore;

• producător: SightRunning.ro;
• 14 ONG-uri au promovat cauze din 

comunitate: Asociația Română a Tinerilor 
cu Inițiativă (ARTI), Asociația Lindenfeld, 
A.N.C.A.A.R. filiala Craiova, Fundația Anya, 
Centrul Național de Educare Canină – 
C.N.E.C., Crucea Roșie filiala Dolj – Craiova, 
Asociația Inimi Creative, Asociația Junior 
Chamber International Craiova, Asociația 
Vasiliada, Asociația RO-Talent filiala 
Craiova, Clubul Sportiv MEIYO Craiova, 
Fundația World Vision România, Asociația 
de Consultanță și Consiliere Economico - 
Socială Oltenia, Asociația Bucurie pentru 
Viață;

• au colaborat în vederea organizării 
Evenimentului: Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Dolj, JCI Craiova, 
Sala Polivalentă, R.A.A.D.P.F.L. Craiova, 
Primăria și Consiliul Local Municipal 
Craiova, Târgul de Turism al Olteniei, Club 
Sportiv Municipal, Crucea Roșie – filiala 

Dolj, Societatea Studenților Mediciniști din 
Craiova, American Experience, Extreme 
Aerobic, Waze, Google Maps, Oak Events, 
Bebe Vesel.ro, Pipăruș Factory, Be Active5;

• Evenimentul a beneficiat de sprijinul 
media al: Oltenia TV, Ziarul Sănătatea, 
Realitatea de Craiova, Jurnalul Olteniei, 
Kiss FM, Indiscret în Oltenia, ESTV, Lupa 
mea, Amiral Media, Gazeta de Sud, Radio 
România Oltenia, Cuvântul Libertății, 
Radio Crazy, Oltenia 24, Radio Horion, TVR 
Craiova, Săptămâna în Oltenia, Alto Media, 
Pion Media, Radio Sud, Cronica Olteniei, 
Sportul Doljean;

• ne-au susținut în organizare: Inspectoratul 
Județean de Janadarmi Dolj, Poliția 
Rutieră Craiova, Poliția Municipiului 
Craiova, Inspectoratul de Poliție Județean 
Dolj, Serviciul Privat de Ambulanță Sf. Mina 
Craiova;

• despre Eveniment s-a vazut și pe 
ecranele din mijloacele de transport ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova! 
Mulțumim Amiral Media Advertising;

• Evenimentul s-a bucurat de sprijinul a 100 
de voluntari de la Centrul de Voluntariat 
Voluntaris, JCI Craiova, American 
Experience, Societatea Studenților 
Mediciniști Craiova, Crucea Roșie – filiala 
Dolj, Cercetașii României - Craiova și 
O.S.A.C.E.

• cerecetările ultimilor ani relevă problemele 
strucurale precum: violența în școli, explozia 
fenomenului de bullying/intimidare, lipsa de 
securitate, dezvoltarea unui comportament 
de asistat prin recompensele și pedepsele 
aplicate în procesul educațional.

• proiectul constă în organizarea de seminarii 
de combatere a violenței în școli, în 20 de 
clase de nivel primar din Craiova, în special a 
formei de intimidare cunoscută sub numele 
de “bullying”.

• atât profesorii cât și elevii au avut șansa să 
identifice soluții concrete, să intervină prin 
povești terapeutice și să ofere o alternativă de 
interacțiune.

• rezultatele așteptate: scădere agresivității în 
școli.

În cadrul Săptămânii Naționale a 
Voluntariatului 2019 voluntarii Centrului de 
Voluntariat VOLUNTARIS powered by ARTI, cu 
finanțarea Caphyon au demarat proiectul “BE 
A BUDDY, NOT A BULLY!” în școlile craiovene.

Problema abordată prin acest proiect a 
fost aceea a creșterii alarmante a cazurilor 
de violență în școli. Seminariile interactive 
organizate pentru elevii din ciclul primar au 
vizat combaterea violenței în școli, în special 
a formei de intimidare cunoscută sub numele 
de bullying.

Astfel, atât profesorii cât și elevii din clasele 
primare, au avut șansa să identifice soluții 
concrete, să intervină prin povești terapeutice 
și să ofere o alternativă de interacțiune.

Parteneri în acest proiect din municipiul 
Craiova au fost: Școala Gimnazială “Traian”, 
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala 
Gimnazială “Sf. Dumitru”, Colegiul Național 
“Elena Cuza”, Colegiul Național “Frații Buzești”, 
Colegiul Național “Carol I “. 

CENTRUL DE VOLUNTARIAT 
VOLUNTARIS
BE A BUDDY, NOT A BULLY!
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• Proiect derulat în perioada 1 septembrie 2018 
- 31 octombrie 2019 în România, Ungaria, 
Slovenia, Italia

• Co-finanțare: Programul Erasmus+ al Comisiei 
Europene 

• Parteneri: CVCN, Asociația Impact, Pro Vobis, 
Voluntari FSC, Team for Youth Association, 
Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Voluntar 
Brașov

În proiect au fost implicate 8 organizații - 
centre de voluntariat din țară, pentru un proces 
longeviv, axat pe dezvoltarea competențelor 
celor care creează programe, în virtutea 
principiului „CiVi – Coordonatori instruiți –
Voluntari implicați”! 

Proiectul a fost axat pe împărtășirea de 
bune practici în domeniul voluntariatului 
și pe întărirea cooperării dintre Centrele de 
Voluntariat din diferite orașe ale României. 

Printre obiectivele proiectului pentru anul 
2019 s-a numărat cursul “Train the Trainer” 
organizat în Palermo în perioada 08 - 12 iulie 
2019, la care a fost ARTI reprezentat.

Acesta a fost un interesant prilej de schimb 
de experiență între experți din diverse domenii 
din nouă  țări: România, Bulgaria, Austria, 
Polonia, Ungaria, Croația, Malta, Irlanda și 
Norvegia. România a fost reprezentată de 

centre din Craiova (Asociația Română a Tinerilor 
cu Inițiativă), Baia Mare, Cluj Napoca și Bacău.

Cursul a fost susținut de trainerul Angela 
Winstanley de la organizația Shipcon Cipru – 
organizație cu sucursale în întreaga Europă, 
într-un format profesionist orientat către 
deprinderea abilității de a fi trainer.

Această mobilitate a fost organizată în 
cadrul proiectului „CiVi – Coordonatori instruiți 
– Voluntari implicați”, coordonat de CVCN în 
parteneriat cu Asociatia Impact, Pro Vobis, 
Voluntari FSC, Team for Youth Association, 
Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Voluntar 
Brașov, ARTI, și co-finanțat prin Programul 
Erasmus+ al Comisiei Europene.

Centrul SUPORT a fost lansat în săptămâna 
voluntariatului 2019 drept un program pentru 
copii, părinți și bunici – componentă de voluntariat 
pentru seniori, dezvoltată în cadrul proiectului 
„CiVi – Coordonatori instruiți – Voluntari implicați”, 
coordonat de CVCN în parteneriat cu Asociatia 
Impact, Pro Vobis, Voluntari FSC, Team for Youth 
Association, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, 
Voluntar Brasov, ARTI, și co-finanțat prin Programul 
Erasmus+ al Comisiei Europene.

 Primul proiect din cadrul programului a fost 
susținut în cadrul proiectului POCU – CTR. 28882 
“Șanse egale la învățământ de calitate la ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ GH. JIENESCU RAST” – implementat 
de Asociația Pro Civica Oltenia, în cadrul căruia  
Asociația Română a Tinerilor cu Initiativă a organizat 
Serviciile de consiliere educațională.

Pentru derularea activității “Dezvoltarea unor 
mecanisme locale de susținere a procesului 
educațional” în vederea dezvoltării unor parteneriate 
între școală și comunitate,  serviciile de consiliere 
educațională au fost concepute modular și integrat, 
încurajând prezența copiilor și a părinților ca într-un 
parteneriat, la activități de redescoperire, autoanaliză, 
lucru în comun. Toate activitățile sunt proiectate în 
vederea îmbunătățirii relației de comunicare, pentru 

consolidarea capacității de îndrumare a părinților 
și modelare a comportamentului copiilor, pentru 
stimularea atitudinii proactive față de învățare și în 
alegerea unei rute educaționale în concordanță cu 
propriile aspirații și abilități.

De-a lungul întâlnirilor cu elevii, părinții și cele 
mixte elevi - părinți au fost abordate o serie de teme 
și metode de lucru bazate pe nevoi individuale 
identificate în rândul beneficiarilor - respectiv: 
nevoia de consolidare a relației părinte-copil, 
nevoia de abordare constructivă a problemelor 
vârstei preadolescente, nevoia de planificare a unui 
traseu profesional din timp și necesitatea implicării 
părinților în acest proces, pentru asigurarea 
succcesului conceptului de educare continuă.

CENTRUL DE VOLUNTARIAT 
VOLUNTARIS
CiVi - Coordonatori instruiți, voluntari implicați 
“Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de 

nepreţuit” (Sherry Anderson)

SUPORT 29 de sesiuni organizate în perioada 
octombrie – decembrie 2019

166 de participanți elevi ai claselor 
pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a

sesiuni individuale cu elevi sau 
părinți/aparținători și sesiuni mixte elevi-
părinți/aparținători
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ARTI își perfecționează echipa în perioda 
2019-2021, pentru a aduce în județ Institutul de 
Comunicare Relațională, un real suport pentru toate 
sectoarele de activitate: ONG, public, business, dar 
și pentru toate categoriile de stakeholders.

Consilierii în comunicare relațională pe care 
ARTI îi are în acest program de formare vor aduce 
un mare plus tuturor programelor proprii adresate 
copiilor, parinților și vârstnicilor. 

ARTI a fost reprezentată în luna martie 2019 
în juriul celei de-a cincea ediții a concursului 
“Tânărul Ambasador Lions al Secolului 21”. Acest 
proiect național al Districtului Lions 124 România 
se încadrează în „Engaging our Youth” - una din 
directivele Lions Clubs International.

Concursul cu motto-ul  “Tinerii de azi - liderii de 
mâine”  s-a adresat tinerilor implicați în activitatea 
de voluntariat în folosul comunității care au 
aptitudini remarcabile în domeniul de leadership, 
oratoric, precum și în domeniul școlar. Concursul se 
organizeză în Australia din 1963, în Anglia din 1974, 
iar la nivel  european din 2008.

Concursul a oferit posibilitatea identificării 
tinerilor viitori lideri, sprijinirii și promovării lor 
în vederea realizării proiectelor lor în folosul 
comunității.Data de naștere a Asociației Române a Tinerilor 

cu Inițiativă!
La aniversarea celor 16 ani de existență s-a 

semnat actul de naștere al primului Cluster pentru 
sectoarele TIC și Educație “ EduTIC”, cu scopul 
de a planifica și derula servicii și activități care 
vizează promovarea și elaborarea mecanismelor 
de susținere a companiilor și instituțiilor membre 
în sectoarelor ITC și Educație, pentru creșterea 
competitivității acestora la nivel național și 
internațional.

Au pus bazele acestei structuri: 
- șase organizații non-profit: Asociația Română 

a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI), Asociația “Acoustic 
Frames”, Fundația pentru Dezvoltarea Economiei 
Sociale, Organizația Studenților din Facultatea de 
Automatică, Calculatoare și Electronică (OSACE), 
Asociația “Pro Civica” Oltenia, Asociația “Ro-Talent” 
filiala Craiova

- patru societăți comerciale: S.C. AMID NET 
S.R.L. , S.C. BABYSPA S.R.L , S.C. PEROAD S.R.L , S.C. 
GLOBAL GROUP SOFTWARE DIVISION S.R.L. 

- două instituții: Palatul Copiilor Craiova, Școala 
Româno - Britanică din Craiova.

EVENIMENTE ȘI CAMPANII

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă din 
Craiova a depus pe platforma Global Giving proiectul 
STOP ANALFABETISM DREPT MOȘTENIRE.

Pe data de 11 martie 2019 s-a lansat crowdfunding-
ul la nivel mondial pentru proiectele din România.

Prin programul STOP ANALFABETISM DREPT 
MOȘTENIRE Asociația Română a Tinerilor cu 
Inițiativă sprijină cu resurse educaționale și 
echipamente tehnologice școlile din mediul rural 
din România pentru a preda lecții adaptate și 
inovative care să încurajeze retenția copiilor cu risc 
de abandon școlar.

Totodată, pe parcursul verii sunt organizate 
cursuri de alfabetizare pentru copiii care nu 
urmează nicio formă de învățământ, workshop-uri 
motivaționale, tabere de educație prin aventură, 
seminarii sanitare, sesiuni de teatru social și 
mentorat pentru copiii cu risc de abandon școlar 
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și familiile lor.  
Pe data de 20 martie 2019 - ziua BonusDay 

ARTI și-a securizat prezența pe platforma 
GlobalGiving.org înregistrând un număr de 41 de 
donații la finalul zilei și menținând Asociația pe 
locul 7 pentru respectiva zi, dintr-un total de 900 
de organizații prezente pe platformă. 

Ultima zi a lunii martie 2019 a fost ziua în care 
ARTI a înregistrat suma minimă necesară care i-a 
securizat în continuare prezența pe Global Giving. 
Compania ISOLDE FARMS a donat 2000 dolari.

La finalul lunii martie 2019 ARTI a reușit să obțină 
pe platformă trei recunoașteri:

– Vetting Organizations – GlobalGiving 
efectuează o diligență riguroasă asupra fiecărei 
organizații din comunitatea GlobalGiving pentru 
a se asigura că desfășoară activități caritabile 
într-o manieră transparentă și responsabilă și 
că îndeplinesc cerințele locale de înregistrare la 
administrația locală.

– Effective Nonprofit – GlobalGiving  recunoaște 
acest partener nonprofit pentru eforturile de a 
învăța, de a-și îmbunătăți și de a-și spori impactul.

– Top Ranked – această organizație a demonstrat 
un nivel ridicat de implicare în comunitatea 
GlobalGiving și un angajament de eficacitate.

EVENIMENTE ȘI CAMPANII

Încă din anul 2004 Asociaţia mondială a 
organizaţiilor non-guvernamentale (WANGO) a 
adoptat Codul de etică şi conduită al ONG-urilor.

În prefaţa acestui Cod domeniul ONG-urilor 
este numit “al treilea sector” care se plasează la 
hotarul dintre guvern şi business, având un rol fără 
precedent la soluţionarea problemelor de criză în 
asigurarea echilibrului mondial.

Ca feed-back al creşterii importanţei acestui 
sector, a crescut în egală măsură responsabilitatea 
ce revine ONG-urilor. Orice formă de manifestare 
a responsabilităţii nu poate fi asumată decât cu 
respectarea valorilor etice, indiferent de domeniul 
şi scopul în care acţionează un ONG.

Aşadar un cod moral, indiferent cum este 

denumit: cod de etică, cod de conduită, cod moral 
şi de bune practici etc., reprezintă în viziunea 
WANGO un cod de practici etice şi standarde 
acceptabile, menit să asigure un real suport etic dar 
şi transparenţă în toate relaţiile.

Concluzionând putem afirma că o definiţie 
cvasicompletă a unui asemenea cod – standard 
de moralitate – constă într-un set de principii 
fundamentale şi operaţionale, cât şi a unor 
standarde de ghidare a acţiunilor de management 
al ONG-urilor, care trebuie să asigure respectarea 
valorilor etice şi sa cultive dialogul.

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă este 
parte a retelei WANGO –

https://www.wango.org/

24 APRILIE 2019
A fost data lansării evenimentului  Street 

Delivery Craiova 2019, evenimet la care ARTI a 
fost reprezentat. Fondat în anul 2006 de Ordinul 
Arhitecților din România și de Fundația Cărturești, 
Street Delivery a devenit unul dintre cele mai 
cunoscute evenimente din România. Îmbinând 
arta cu inițiativele asociative, Street Delivery 
este cunoscut ca cel mai influent eveniment de 
responsabilitate civică de la noi din țară, pentru o 
urgență comună: nevoia unor orașe pentru oameni.

Pentru ediția 2019, ARTI a fost alături de 
organizatori cu un stand al înscrierilor la 
Semimaratonul Craiovei – singurul eveniment de 
alergare și strângere de fonduri pentru proiecte din 
comunitate.

17-18 APRILIE 2019 
a fost perioada în care ARTI a fost reprezentat 

la evenimentul organizat în cadrul proiectului 
Politici Publice Locale – un element fundamental 
pentru creșterea calității procesului decizional 
la nivelul administrației publice locale -  proiect 
implementat de Institutul pentru Politici Publice 
(IPP), în parteneriat cu Asociația Municipiilor din 
România (AMR).

Evenimentul a vizat implicarea în procesele 
decizionale și în formularea de propuneri de politică 
publică alternativă pentru problemele identificate 
la nivelul comunității.
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ARTI a fost parte din procesul de formare 
profesională  “facilitator dezvoltare comunitară” 
desfășurat în județul Brașov, în organizarea UGIR-
1903, filiala Dolj.

Freedom House România împreună cu 
PressHUB au lansat pe data de  12 septembrie 2019 
-  PressHUBmarket -  în prezenţa reprezentanţilor 
unor ONG-uri, oameni de afaceri şi a jurnaliştilor din 
ţară  - aflaţi în reţeua PressHub.

Este vorba despre un proiect finanţat de către 
Google Digital Nwes Initiative, iar PressHUBmarket 
este un media shop online, ce va permite 
companiilor, instituțiilor publice și altor clienți să 
achiziționeze direct servicii de publicitate în mass-
media locală sau regională la prețuri competitive, 
fără intervenția unor intermediari, susținând și 
promovând astfel publicațiile locale și serviciile 
acestora.

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă a fost 
nominalizată  printre modelele de bună practică 
în ghidul Open Mind Project – drept ONG de tineri 
motivați să producă schimbări sociale.

A fost lansată candidatura municipiului Craiova 
pentru dobândirea titlului de „Capitala Tineretului 
din România”, ediția 2020-2021. Centrul de 
Voluntariat Voluntaris și ARTI au susținut initiativa 
prin proiectele de voluntariat propuse pentru 
comunitate.

Programul „Capitala Tineretului din România” 
funcționează pe principii similare cu cel privind 
Capitala Europeană a Tineretului – titlu deținut 
de municipiul Cluj-Napoca în anul 2015 – și a fost 
inițiat de către Consiliul Tineretului din România, 
Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca 
Comercială Română (BCR). Prima ediție a avut loc 
în anul 2016, iar primul oraș din România care a 
purtat acest titlu a fost Timișoara, urmat de Bacău, 
Baia Mare și Iași care a preluat oficial mandatul în 
data de 2 mai 2019. 

EVENIMENTE ȘI CAMPANII

Evenimentul “Depinde de TINEri”, desfășurat 
în contextul candidaturii municipiului Craiova - 
oraș finalist la Capitala Tineretului din România 
2020-2021 pentru titlul de „Capitala Tineretului 
din România” a reunit tineri din comunitate, 
reprezentanți ai celor mai importanți actori din 
sectorul de tineret și reprezentanți ai autorităților 
locale cu scopul de a trasa liniile directoare ale 
Strategiei de Tineret a Municipiului Craiova.

ARTI a fost parte din eveniment.
În cadrul acestui eveniment au fost promovate 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, axate pe 
rezultate concrete despre tineri, pentru tineri. 
#UPtoYOUth
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SPONSORI INVESTITORI DE BINE

SPRIJIN ÎN FIELD TRIP-URI ȘI 
EXCURSII PENTRU ELEVI

S.C. ALCO LINE M.G. S.R.L

MOB -VIP S.R.L

S.C. LOGITRADE S.R.L TIMIȘOARA

TERRA DENT S.R.L

BAREXIM S.R.L

SARTOROM IMPEX

NEXUS DSI COMPANY 

TURBOMECANICA S.A

UNIGLASS GLASSWORKS S.R.L

COMPANY 94 PIRNAU S.R.L

ALL4VENTILATION S.R.L

NIZAR CONSTRUCT S.R.L 

MS - MAȘINI PENTRU FABRICAREA MOBILEI

AREON IMPEX S.R.L

AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS S.R.L

AVAELGO S.R.L

VITALMOTOR  S.R.L

GREEN GLOBAL FUTURE S.R.L

COMIGA PROD IMPEX S.R.L

CASINO MANHATTAN S.R.L

MV GRUP CONSTRUCT S.R.L

KLAUSSENBURG RECYCLING GMBH S.R.L 

CIPCOS MAR COMPLEX S.R.L

ALUTI AGRO S.R.L

CONCEPT CONSULT PROSPECT S.R.L

BEST DISTRIBUTION S.R.L 

MINIMAL A.P S.R.L

AGROMEC PERIAM S.A

TRAUN GUARD HMS S.R.L

RURIS CRAIOVA

CIROMAT CRAIOVA

WIN IMPEX S.R.L 

HIDROSUD S.R.L

ISOLDE FARMS S.R.L

VACROM BĂILEȘTI

S.C. ALIN FOR YOU S.R.L

ARD RL SECURITY S.R.L

S.C. BIODOM S.R.L

S.C. BIZ SOLUTIONS S.R.L

S.C. CAPHYON S.R.L

S.C. FARMACIA DAURA S.R.L.

S.C. DENTOTAL PROTECT S.R.L

S.C. DIRECT CALL CENTER S.R.L. 

S.C. ECOPLANT S.R.L

S.C. ELPRECO S.A

N.T. VISION TRANSLATE CRAIOVA

S.C. SELCAR INTERNATIONAL S.R.L

S.C. TOTALTRAD CRAIOVA

S.C. NS COPIERS S.R.L

NETROM SOFTWARE

S.C. STEDYAN COM S.R.L

S.C. JOHNNY TOUR S.R.L

FRONT LINE MANAGEMENT 

S.C. AWD EVERLAST CONSTRUCTION S.R.L 

EUROTEHNICA IT & C  S.R.L

CENTRUL COMERCIAL AUCHAN CRAIOVIȚA 

SENIC QUALITY 

DECATHLON

LIBRĂRIE.NET

LOGISCOOL

FASTRACKIDS

CASA ETHOS

CARDUL EDUBENEFITS

OLTENIA GARDEN 

POLISEA 

TROPICAL TOUR 

QFORT 

NORD SERVICE

S.C. AMP GRUP S.R.L

CASAMENTOS S.R.L.

NETROM  PREMIUM

HIDROSUD

OLTENIA GARDEN

POLISEA

VACROM BĂILEȘTI

QFORT

TROPICAL TOUR

PROGRAMUL TINERET ÎN ACȚIUNE

NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013

CAMERA DEPUTAȚILOR

 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 POȘTA ROMÂNĂ

 EQUITIM

 ASOCIAȚIA TINERILOR ONU DIN ROMÂNIA

 CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE DOLJ

 HOTEL GOLDEN HOUSE

 MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA

 PRIMĂRIA CRAIOVA

 DIGI24 CRAIOVA

 MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

 TEATRUL NAȚIONAL “MARIN SORESCU” CRAIOVA

 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
DOLJ

TIPOGRAFIA SUD

POEMA

NETROM

IQUEST

TVR CRAIOVA

FLORĂRIA IRIS

FOTO TEO

ING BANK

EUROPE DIRECT CRAIOVA

PRO CIVICA OLTENIA

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

INSPIRE CINEMA

HOTEL HELIN

SALA POLIVALENTĂ CRAIOVA

FILARMONICA OLTENIA CRAIOVA

ELECTRIC TWO WHEELS

KANGEN CENTER

FASTRACKIDS CRAIOVA

TROPICAL TOUR

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET “COLIBRI”

AEROPORTUL CRAIOVA

JUDECĂTORIA CRAIOVA

CASA DE CULTURĂ “TRAIAN DEMETRESCU” 
CRAIOVA

RADIO OLTENIA CRAIOVA

SERE IȘALNIȚA

FIRST RECYCLER

FERMA UNICAT ȚESĂTORIE BORANGIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TERPEZIȚA

KINETO PLUS

BUNKER LASER TAG ARENA

FARMACIA 3F

CARDIOMED
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RENAMED

MEDLIFE

BAZA SPORTIVĂ CRAIOVA

PALATUL COPIILOR CRAIOVA

LIBRĂRIA “ELENA FARAGO”

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “ALEXANDRU ȘI ARISTIA 
AMAN”

LIBRĂRIE.NET

FLORĂRIA SOFIA

VEGAN BOX

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE 
PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

AUCHAN CRAIOVIȚA

PROKINETIC

RADIO LOGOS

CENTRUL DE TINERET CRUCEA ROȘIE

AERODROM CRAIOVA

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 “GHEORGHE ȚIȚEICA” 
CRAIOVA

LICEUL TEORETIC “HENRI COANDĂ”  CRAIOVA

ARHI DESIGN

STADIONUL “ION OBLEMENCO”

KAUFLAND CALEA BUCUREȘTI

I LOVE CAKES

DORYA ATELIER

OLTENIA 3TV

SPRIJIN ÎN FIELD TRIP-URI ȘI 
EXCURSII PENTRU ELEVI

PARTENERI  EDUBENEFITS
BALONUL CU AER CALD

BEBE VESEL

BIOGUST

CABINET PSIHOLOGIC ANDREEA IOVIȚA

CARDIO MED

DESIGN CENTER

EDU CAB

FABRICA DE DANS

FLORĂRIA SOFIA

FLY HIGH

HOME MED CARE

I LOVE CAKES

IURAȘOG ALEXANDRU SERVICII FOTOGRAFICE 
PROFESIONISTE

JUMP GYM

LEARN WITH MUSIC

OLTENIA GARDEN

MEIYO DOJO AIKIDO CRAIOVA

GRUPUL NN

PRINTING STUFF

PROKINETIC

RAMADA

SALINA FULVIA

ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ

STAR TOURS

STAR EVENTS

VĂTĂȘESCU ILEANA CABINET DE PSIHOLOGIE

WHITE KISS

ZAO PARK

AKADEMOS ALPINISM

FASTRACKIDS

CENTRUL NAȚIONAL DE EDUCARE CANINĂ

BEBETI

COLABORATORI
3I AUTOMATIZĂRI ȘI TELECOMUNICAȚII

EDYMAR COMPUTER SERVICE

AEROPORTUL CRAIOVA

ANDCTR

BCR

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “ALEXANDRU ȘI ARISTIA 
AMAN”

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE DOLJ

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR CRAIOVA

CIVITAS

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

CORNUL ABUNDENȚEI

DIGI 24 CRAIOVA

CONCEPT WEB

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

ESN CRAIOVA

EQUITIM

E-TWOW

EUROPE DIRECT BUCUREȘTI

VERA MOB CRAIOVA

FILARMONICA “OLTENIA” CRAIOVA

FOTO TEO

GALANTOM

HOTEL GOLDEN HOUSE

HOTEL HELIN

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
“OLTENIA” AL JUDEȚULUI DOLJ

FLORĂRIA IRIS

KANGEN CENTER ROMÂNIA

LA FÂNTÂNA

MG FOODS CATERING

PRIMĂRIA CRAIOVA ȘI CONSILIUL LOCAL 
MUNICIPAL

MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA

MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

OAK MEDIA

UN YOUTH ROMÂNIA

PALACE TOUR

POEMA

ARHIDESIGN

POȘTA ROMÂNĂ

PRO CIVICA OLTENIA

R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA

R.A.T CRAIOVA

SALA POLIVALENTĂ CRAIOVA

SELGROS CASH & CARRY

SERE IȘALNIȚA

TEATRUL NAȚIONAL “MARIN SORESCU” CRAIOVA

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET “COLIBRI”

TIPOGRAFIA SUD

TOP GEL

TROPICAL TOUR 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

SIGHTRUNNING.RO

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET 
DOLJ

JCI CRAIOVA

TÂRGUL DE TURISM AL OLTENIEI

CRUCEA ROȘIE – FILIALA DOLJ

SOCIETATEA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI DIN 
CRAIOVA

AMERICAN EXPERIENCE

EXTREME AEROBIC

WAZE

GOOGLE MAPS

OAK EVENTS

BEBE VESEL.RO

BE ACTIVE 5

PIPĂRUȘ FACTORY
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PARTENERI MEDIA

PRIETENI SPECIALI

VOLUNTARI

ALTO MEDIA

A.M

BASILICA.RO

CUVÂNTUL LIBERTĂȚII

GAZETA DE SUD

INDISCRET ÎN OLTENIA

OLTENAȘUL

PUTEREA

TELEU CRAIOVA

UMBLAT.RO

OLTENIA TV

ZIARUL SĂNĂTATEA

REALITATEA DE CRAIOVA

JURNALUL OLTENIEI

KISS FM

ESTV

LUPA MEA

ADMIRAL MEDIA ADVERTISING

RADIO ROMÂNIA OLTENIA

RADIO CRAZY

OLTENIA 24

RADIO HORION

TVR CRAIOVA

SĂPTĂMÂNA ÎN OLTENIA 

PION MEDIA

RADIO SUD

CRONICA OLTENIEI

SPORTUL DOLJEAN

ALEGE TV

POLIȚIA RUTIERĂ CRAIOVA

POLIȚIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN “MIHAI 
BRAVUL” DOLJ 

GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA “FRAȚII 
BUZEȘTI” CRAIOVA

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN DOLJ

SERVICIUL PRIVAT DE AMBULANȚĂ “SF. MINA” 
CRAIOVA

POLIȚIA LOCALĂ CRAIOVA

CENTRUL DE VOLUNTARIAT VOLUNTARIS

JCI CRAIOVA

AMERICAN EXPERIENCE

SOCIETATEA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI CRAIOVA

CRUCEA ROȘIE – FILIALA DOLJ

CERCETAȘII ROMÂNIEI – CRAIOVA

O.S.A.C.E

Sprijină proiectele ARTI pe 
GlobalGiving.org

GlobalGiving este o organizație non-profit cu 
sediul în Statele Unite, care oferă o platformă 
globală de crowdfunding pentru proiectele 
caritabile de bază. Din anul 2002 peste 800.000 
de donatori de pe GlobalGiving au donat peste 
340 milioane de dolari pentru a sprijini peste 
20.000 de proiecte în 170 de țări!

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă 
din Craiova a depus în anul 2019 pe platforma 
GlobalGiving (printre cele mai mari platforme 
de crowdfunding din lume) proiectul STOP 
ANALFABETISM DREPT MOȘTENIRE.

La finalul lunii martie 2019 ARTI a reușit să 
obțină pe platformă trei recunoașteri:

– Vetting Organizations – GlobalGiving 
efectuează o diligență riguroasă asupra fiecărei 
organizații din comunitatea GlobalGiving pentru 
a se asigura că desfășoară activități caritabile 
într-o manieră transparentă și responsabilă și 
că îndeplinesc cerințele locale de înregistrare la 
administrația locală.

– Effective Nonprofit – GlobalGiving  
recunoaște acest partener nonprofit pentru 
eforturile de a învăța, de a-și îmbunătăți și de 
a-și spori impactul.

– Top Ranked – această organizație a 
demonstrat un nivel ridicat de implicare în 
comunitatea GlobalGiving și un angajament de 
eficacitate.

https://www.globalgiving.org/projects/stop-
illiteracy-as-a-legacy/

Donațiile asigură:
9E – Pentru  materialele educaționale pentru 

un copil din mediul rural.
22E – Materialele consumabile pentru 

activitățile de alfabetizare pentru o clasă din 
mediul rural.

44E - Participarea unui copil din mediul rural 
la  un program complex de dezvoltare personală 
și motivațională.

88E – Formarea unui învățător pentru a preda 

interactiv și într-o manieră atractivă copilului.
177E – Participarea unui copil din mediul 

rural, cu risc de abandon școlar, într-o tabără 
de educație prin aventură ce îi va permite să-
și dezvolte încrederea în propria persoană și în 
cei din jur, abilități esențiale pentru stoparea 
analfabetismului.

442E - Vor ajuta un adult sau un copil care nu 
a mers la școală să învețe să citească și să scrie.

885E - Este suma care poate oferi un laptop 
pentru o clasă primară rurală pentru creșterea 
interactivității în lecție.

2654E – Se poate achiziționa un întreg KIT  
IT pentru o nouă clasă primară rurală, care va 
fi inclusă în rețea (laptop, videoproiector, boxe, 
accesorii și tablă).

DONEAZĂ online
Fii susținător constant al Asociației dacă 

aveți servicii de internet sau online banking 
activate printr-o donație directă sau activând 
direct debit/plată recurentă/plată programată, 
în funcție de bancă, pentru a dona pentru mai 
mult timp. 

Datele bancare sunt:
Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă

Cod fiscal: 15254821
Cont IBAN: RO22BTRLRONCRT0441739201
Deschis la: Banca Transilvania, Sucursala 

Craiova
Detalii plată: Donație ARTI

50 lei/lună - Ne permit furnizarea de resurse 
educaționale pentru 1 copil din școlile din 
mediul rural.

75 lei/lună - Susțin dezvoltarea unui kit 
educațional anual ce are ca scop creșterea 
dragostei de învățătură a copiilor din clasele 
primare.

100 lei/lună - Ne ajută să organizăm 
workshop-uri motivaționale.

150 lei/lună - O tabără de educație prin 
aventură pentru copiii cu risc de abandon școlar

IMPLICĂ-TE!
Cum poți susține programele Asociației
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Sponsorizarea 20%
Sponsorizează programul în care crezi 

direcționând până la 20% din impozitul pe 
profit și 0,5% din cifra de afaceri, în baza unui 
contract de sponsorizare. 

Contractul îl găsiți aici:
• https://www.arti.ro/pdf-word-arti-

contract-de-sponsorizare-20-la-suta/
Scrieți-ne pe adresa investitordebine@arti.ro, 

iar noi vă returnăm prin curier un exemplar al 
contractului.

Redirecționează până la 3,5% 
din impozitul pe venit

Până la 30 iunie 2020 redirecționează până 
la 3.5% din impozitul pe care oricum îl plătești 
la stat din veniturile tale! 
1. Dacă ești salariat sau ai pensie mai mare de 
2000 de lei completează Formularul 230.

• https://www.arti.ro/wp-content/
uploads/2020/05/230_
OPANAF_614_2020_ARTI_PF_ver3.pdf

2. Dacă ai venituri independente din alte surse 
(cedarea folosinței bunurilor, PFA / CI etc.), 
completează Declarația unică.

• https://www.arti.ro/wp-content/
uploads/2020/05/230_
OPANAF_614_2020_ARTI_PFI_PFA_DA_
ver3.pdf

Formularul trebuie completat și trimis până 
la data de 25 mai 2020, fie:

• La sediul ARTI din Craiova, fie personal, 
fie prin postă la adresă: Str. Gheorghe 
Bibescu, 44, Craiova, Dolj;

• La filiala ANAF din sectorul sau orașul tău;
• Descarcă formularul și trimite-l completat 

și semnat pe email la adresa office@arti.ro.
Formularul și anexa nu trebuie tipărite față/

verso, ci separat. Completați de mână, cu 
majuscule, în două exemplare. Formularele și 
instrucțiunile de completare se pot descărca 
și de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, www.anaf.ro. 

Abonează-te la EduBenefits
Cardul EduBenefits este un instrument de 

motivare și retenție a angajaților. Acest card 

aduce la un loc o gamă largă de parteneri ce 
susțin direct sau indirect programe educaționale 
sau alte facilități specifice vieții cotidiene. 
Companiile pot comanda acest card pentru 
angajații lor. În acest fel aceștia au acces la o 
gamă largă de beneficii (reduceri și gratuități) 
pentru ei și familiile lor, iar angajatorul obține 
un pachet corporate de servicii personalizate, 
unice la nivelul Craiovei.

Detalii:  www.platformacomunitara.com.

Voluntariat
Oferă experiența și timpul tău pentru 

organizarea evenimentelor și activităților 
Asociației. 

Detalii aici:
• https://www.facebook.com/voluntaris.

craiova

Parteneriat
Compania ta poate deveni Partener al unui 

proiect social sau educațional dezvoltat de ARTI 
pentru a avea un impact în comunitate!

Detalii aici:
• https://www.facebook.com/

SemimaratonulCraiovei/
• https://www.facebook.com/tineri.

cu.initiativa/

Inițiază propriul proiect social
Inițiați propriul proiect social și transmiteți-l 

la adresa arti_craiova@yahoo.com. Te vom 
susține cu întreaga expertiză!



Sediul social:  Strada Bibescu nr.44, cod poștal: 200421, Craiova, județul Dolj

www.arti.ro 

arti_craiova@yahoo.com,  office@arti.ro

https://www.facebook.com/tineri.cu.initiativa/

Președinte ARTI:  Cristina Alexandra CATANĂ BUCĂ 

0721 703 878 

Cod IBAN: RO22BTRLRONCRT0441739201
Cod fiscal: 15254821

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă


