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2003
5 februarie 2003 – ia 
naștere Asociația Română 
a Tinerilor cu Inițiativă.

2005
2005 – 2008 – cca. 4300 de 
tineri sunt formați în 
cadrul programului 
național Centrul de 
Training. 

2006
ARTI dezvoltă Centrul 
pentru Voluntariat 
Voluntaris prin care sunt 
aduși voluntarii în 
comunitate. Ulterior ARTI se 
numără printre fondatorii 
Federației VOLUM 
(Federația Națională a 
Organizațiilor care lucrează 
cu voluntari). 

2011
ARTI obține o finanțare 
europeană pentru trei ani pentru 
proiectul “Dezvoltarea inovației, 
creativității, responsabilității și 
sustenabilității antreprenoriatului 
strategic românesc”. Se deschid 
centre de formare în șase orașe 
din România,  40 de persoane 
sunt angajate, 16 cursuri au fost 
susținute și peste 4000 de tineri 
formați în competențe 
antreprenoriale.

2013
ARTI devine model de 
bună practică la nivel de 
gestionare a fondurilor 
europene.

2015
împreuna cu ECO NEWS și 
Asociația Romanița, ARTI 
implementează proiectul 
,,Înapoi la școală"-  în cadrul 
căruia sute de adulți au 
învățat să scrie și să citească. 
Proiectul a implicat 585 de 
cadre didactice.

ARTI înființează Școala 
Româno-Britanică din Craiova 
- un proiect conceput drept un 
model educațional aplicat, 
care ilustrează bunele practici 
din sistemul de învățământ al 
Marii Britanii, Franței, Suediei și 
Statelor Unite ale Americii, 
adaptate contextului național 
și particularităților regionale și 
locale - cu misiunea globală de 
creștere a dragostei de 
învățare a copiilor prin învățare 
conceptuală.

prin Programul SAD (Stop 
Analfabetism Drept Moștenire) 
ARTI duce know-how-ul 
dobândit în cadrul 
programului REPER (proiectul 
Școala Româno-Britanică) în 
zonele rurale în care este 
nevoie de el. Proiectul ̋ Școli 
asociate  ̋are drept beneficiari 
sute de copii din comunități 
rurale din Dolj care învață 
după lecții adaptate și 
inovative, care încurajează 
retenția copiilor cu risc de 
abandon școlar.

ARTI prin Centrul de 
Voluntariat VOLUNTARIS 
organizează primul 
eveniment de alergare cu 
strangere de fonduri pentru 
proiecte din comunitate  - 
Semimaratonul Craiovei.

ARTI extinde prin francizare 
la Suceava conceptul Școlii 
Româno-Britanice.

Cea de-a doua Școală 
Româno-Britanică din 
Craiova își deschide porțile 
prin intermediul 
companiei FRANCIZA 
EDUCAȚIONALĂ SRB.

Conceptul SRB crește cu 
înființarea gimnaziului!
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- La 1 an de la constituirea Clusterului EDUTIC  
- ARTI se pregătește să dezvolte primul centru 
privat de cercetare aplicativă pentru crearea și 
implementarea de noi tehnologii în educație.

- În cel de-al 18-lea an de existență ARTI numără 
peste 300 de proiecte, cu 20.000 de beneficiari 
direcți finali și buget total de peste 6 milioane de 
euro. 

- ARTI are în derulare 6 programe de amploare 
destinate creșterii capacității tinerilor de a 
răspunde pozitiv la schimbările din mediul social 
și economic și valorificării potențialului acestora: 
REPER (Școala Româno-Britanică, conceptul 
comunitar EduBenefits), STOP ANALFABETISM 
DREPT MOȘTENIRE (Învățători care Inspiră, Școli 
Asociate SRB, Școala de Vară la Țară, A Doua 
Șansă, Educație prin Coaching), CENTRUL DE 
VOLUNTARIAT VOLUNATRIS (Hai cu Implicarea, 
Semimaratonul Craiovei, Puterea unui Ban, Fii 
Voluntar, Managementul Voluntarilor), CENTRUL 
DE TRAINING (Formare profesională, Formarea 
cadrelor didactice), CISO (Centrul de Inserție 
Socială și Stimulare a Ocupării), SUPORT (Centrul 
de informare și consiliere pentru părinți – serviciu 
social acreditat).

ARTI ÎN PRIMII 18 ANI - repere

CĂLĂTORIA NOASTRĂ
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ʺAm parcurs cel de-al 18-lea an de existență!
Am avut parte de o serie importantă de provocări, peste 
care – cu ajutorul lui Dumnezeu – am reușit să trecem, 
motiv pentru care pot spune că așa cum așteptam la 
finalul lui 2020 – a fost un an 2021 ca o binecuvântare!
A fost anul care a marcat majoratul nostru, al Asociației!
Am reușit să parcurgem pași importanți către maturizarea 
noastră, pași importanți pentru proiectele pe care le 
derulăm!
Este anul în care cel mai important proiect educațional 
al nostru – Școala Româno-Britanică a intrat într-o nouă 
etapă – cea a gimnaziului!
De 18 ani, prin tot ceea ce facem CREȘTEM OAMENI! 
MULȚUMIM! Tuturor celor care fac posibilă această 
poveste! Celor care ne sunt alături și scriu împreună cu 
noi destine!
Povestea continuă!
Powered by ARTIʺ

Cu prietenie,
Cristina Alexandra Catană Bucă
Președinte ARTI
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PROGRAM REPER
Școala Româno – Britanică este produsul 

programului național REPER dezvoltat de 
Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă, un 
model de implicare comunitară cu scalare la 
nivel național.

Aceasta este gândită drept un model pentru 
desfășurarea unui învățământ performant, 
care are la bază educația multisenzorială, 
ce se adresează deopotrivă minții, emoției și 
simțurilor, promovând un tip de învățare prin 
experiment.

Urmărim în acest fel toate cele patru 
stadii de excelență în formarea unui om 
complet: EXPLORAREA, DESCOPERIREA, 
CUNOAȘTEREA, EXCELENȚA.

Trei Școli Româno-Britanice și-au deschis 
porțile în România: două la Craiova și una 
la Suceava, urmând ca în anii următori, prin 
francizare să fie dezvoltate noi astfel de unități 
de învățământ în întrega țară.

Școala Româno – Britanică din Craiova 
fost înființată în anul 2016, plecând de la două 
clase pregătitoare, iar în anul școlar 2020-
2021 au absolvit clasele pregătitoare, I, a II-a, 
a III-a și a IV-a 144 copii.

Cadrele didactice susțin activitatea 
Școlii printr-o procedură de gestionare a 
comportamentelor, procedură bazată pe 
conceptul disciplinării pozitive și valorizării 
elevilor, fără etichetări, condiționări, pedepse 

sau recompense.
Peste 300 de părinți și bunici au fost parte 

activă din evoluția micuților, participând la 
rapoartele de progres semestriale și sesiunile 
de consultații.

Anul școlar 2020-2021 a fost un an 
controversat, continuând încercările provocate 
de pandemia de Coronavirus declanșată la 
nivel mondial.

Construim împreună modele de implicare comunitară!
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A continuat reinventarea din mers pentru a 
se găsi soluții astfel încât elevii să nu resimtă 
major schimbările la care au fost supuși.

•• În contextul epidemiologic COVID 19, 
pe data de 8 februarie 2021 s-a anunțat 
redeschiderea majorității școlilor din România.

La nivelul Școlii Româno-Britanice 
din Craiova din septembrie 2020 până în 
decembrie 2020, cursurile s-au desfășurat în 
mod obișnuit, cu pauză exclusiv online de 2 
săptămâni, apoi, din 16 noiembrie 2020, cu 
școala online și față în față cu programul de 
after-school și acompaniere.

Elevii au putut urma cursurile și 
online utilizând platforma proprie a școlii

https://online.scoalabritanica.ro/ începând 
cu data de 23 martie 2020, tocmai pentru că 
la nivelul școlii exista experiența necesară 
pentru o astfel de alternativă.

În cadrul abordării acestei modalități de 
învățare online, la nivelul școlii a fost adaptată 
materia în sensul sintezei, reprezentării 
vizuale, transmiterii și receptării de mesaje 
și a fost dezvoltată și optimizată o platformă 
funcțională, care să coordoneze tot acest 
proces de învățare virtuală. 

A fost necesar un sistem coerent de lecții 
de predare/consolidare/evaluare, planificări 
adaptate predării online, resurse adaptate 
mediului digital. 

•• Pe data 8 martie 2021 micuții claselor pregătitoare au organizat la Muzeul de Artă din 
Craiova - Muzeul familiei – în primul an din viața de școlar în anii pandemiei COVID19.
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•• Pe data de 12 martie 2021 SRB 
și CHENIST Cybersecurity au organizat 
webinarul ,,Cum protejăm copiii de riscurile 
cibernetice la școală și acasă?”

Aceasta a fost o bună oportunitate pentru 
a afla cum să îți aperi copiii de riscurile și 
capcanele rețelelor sociale, conținutului 
inadecvat, cyberbullying-ul, furtul de identitate 
și multe alte subiecte ce pot perturba 
sănătatea mentală și creșterea armonioasă a 
copilului.

Printre subiectele abordate s-au numărat: 
identitățile digitale în jocuri online și rețele 
sociale, pericole digitale și fizice, dar și cum să 
fim proactivi și să dezvoltăm politici corecte 
de folosire a internetului și să protejam din 
punct de vedere tehnic, atât datele, rețeaua, 
calculatorul și dispozitivele mobile, cât și 
identitatea și sănătatea mentală a celor mici.

https://www.facebook.com/
events/245349373796396/

•  •  În Săptămâna cărților, pe data de 16 aprilie 2021, Școala Româno-Britanică a găzduit 
parada personajelor.
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• • În luna aprilie 2021 pentru elevii SRB 
începând cu clasa a 2-a sunt organizate 
examinările Cambridge English. În anul 2021 
au fost organizate examenele, timp de 2 
zile, pentru 80 de copii pe nivelurile Starters, 
Movers și Flyers, devenind astfel cel mai mare 
centru de examinare British Council din județ.

Școala Româno-Britanică așa cum este: un 
proiect de dezvoltare comunitară! Gândit în 

esență ca un catalizator de schimbări locale în 
zona educațională, obiectivul în sine fiind acela 
de a aduce educația ca prioritate pe agenda 
publică, dovedind că se poate dacă se vrea și 
făcând o analiză clară asupra nivelului real de 
resurse necesare corelate cu un anumit nivel 
de calitate.

• • În luna mai 2021 s-au desfășurat 
Evaluările Naționale.

Menținerea constantă a ratei de progres și 
rezultatelor școlare reprezintă un barometru 
esențial pentru sănătatea mintală a copilului 
și pentru dozarea efortului. 

Pentru a ne asigura ca viziunea noastră 
este dusă mai departe către părinți și copii, 
fiecare familie a primit o scrisoare din partea 
noastră înainte de Evaluări (însoțită de un plic 
de ceai la clasa a II-a și semințe de ridichii la 
clasa a IV-a, în mod simbolic).

Ne bucură mult rezultatele copiilor și cel 
mai drag ne este că reprezintă pentru ei o 
nouă oportunitate de învățare, de gestionare 
a timpului și emoțiilor. Pentru ca și micuții 
să știe că suntem mândri de ei, după ce au 
discutat individual evaluările cu învățătoarele 
lor, au primit câte o scrisoare personalizată de 
la directorul școlii noastre.

Felicitări echipei pentru organizare, copiilor 
pentru atitudine și rezultate, iar părinților 
pentru răbdare și încurajări!
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• •  În seara zilei de 08 iunie 2021 în urma ploii cu grindină căzute 
cu un debit de peste 80 l/mp, una dintre conductele de canalizare din 
orașul Craiova a intrat sub presiune, a cedat și a dus la prăbușirea 
străzii Bibescu pe o porțiune de câțiva zeci de metri. Astfel, imobilul în 
care se desfășoară activitatea Școlii Româno-Britanice din Craiova a 
fost serios avariat.

Mii de metri cubi de apa din canalizarea orașului colectată de 
conducta cu diametrul de 2,5 m care s-a spart au ieșit la suprafață 
și au ,,măturat” strada Bibescu, pătrunzând împreună cu pietriș, nisip 
și pământ  în zona de demisol a clădirii Școlii Româno-Britanice și în 
două corpuri modulare anexe din curtea școlii. Școala se află în aval 
de locul unde conducta a fost spartă, la o distanță de aproximativ 40-
50 de metri.

A fost astfel avariată clădirea și distruse obiectele din laboratorul 
de informatică, arhivă, bucătărie și camerele anexe, sala de mese, 
gruprile sanitare, cancelarii și săli de clasă. 

Noaptea de 8-9 iunie 2021 a readus împreună comunitatea 
SRB - părinți, prieteni, familii, colegi -  într-un emoționant exercițiu 
de voluntariat pentru evacuarea apei, scoaterea mâlului, curățenie 
generală și igienizare.

• •  Luna iunie 2021 a găzduit ceremoniile 
sfârșitului de an școlar. Un an școlar cu 
încercări de tot felul.

A fost un nou an în care am învățat cu 
toții să ne adaptăm fiecărei situații pe care o 
întâlnim și să nu ne dăm bătuți niciodată!

A fost anul în care au fost testate răbdarea, 
înțelepciunea, încrederea și unitatea micuților, 

care au dovedit că există MEREU o soluție. 
Ceremoniile de final de an școlar au fost 

veritabile momente de emoție pură, lumină, 
iubire și energie pozitivă.

În așteptarea unei veri de neuitat, cu 
aventuri colorate micuții sunt așteptați să 
revină  în noua etapă de studii din toamna 
anului 2021!
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• •  Din aprilie 2020 platforma https://homeschooling.scoalabritanica.ro/ a devenit un obiectiv 
în sine al echipei Școlii Româno-Britanice. 

Am gândit astfel un loc unde învățarea din ciclul primar se regăsește în toate formele ei 
și care le permite părinților de homeschool-eri, profesorilor din învățământul primar de la alte 
școli sau chiar afterschool-urilor să acceseze singurul curriculum integrat pe patru discipline, 
prezentat într-un program anual, care acoperă toată programa națională, dar care CREȘTE 
constant DRAGOSTEA DE ÎNVĂȚĂTURĂ a copiilor! 

În septembrie 2020 am început testarea platformei, însă pandemia COVID19 ne-a răpit omul 
cheie al acestui proiect: Ion VLĂDESCU.

In memoriam, pe data de 31 iulie 2021, în ziua în care colegul nostru ar fi împlinit 50 de ani 
- am lansat platforma sunt forma unui eveniment. 50 de baloane cu mesaje de recunoștință, 
iubire și dor au plecat spre cer. 

Mulțumim, Ion VLĂDESCU! Mulțumim fiecărei persoane care a contribuit la finalizarea acestui 
proiect! 

Vă invităm să explorați platforma și să vă bucurați de beneficiile ei!
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• •  În luna august 2021 gimnaziul SRB a primit autorizarea.
Între timp, într-o mobilizare impresionantă s-au desfășurat lucrările de amenajare a noii locații 

a gimnaziului SRB.
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• •  Sfârșitul lunii august a fost momentul taberei pentru elevii și părinții SRB.

• •  Noi și multe emoții au presărat începutul noului an școlar 2021-2022.
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• •  Cea de-a șasea ediție a Târgului de Crăciun a mobilizat din nou comunitatea SRB într-un 
exercițiu de voluntariat. 

Elevii SRB alături de cadrele didactice au muncit o săptămână întreagă pentru a oferi părinților 
o experiență de neuitat și pentru a strânge cât mai mulți bani pentru 5 cauze susținute datorită 
implicării tuturor: 

• Casa Copiilor cu handicap adoptați de Sarah a primit în urma organizării Târgului suma 
de 5000 lei, bani obținuți în urma vânzării obiectelor și decorațiunilor confecționate de 
elevii SRB,

• 100 de copii din mediul rural din familii cu posibilități reduse au primit daruri de Crăciun. 
Către ei a fost direcționată suma de 5000 lei,

• Loredana - șefa de promoție de la Facultatea de Drept din Craiova, diagnosticată cu  
tetrapareză a ajuns mai aproape de visul de a se muta în propria garsonieră. Totodată, cu 
sprijinul financiar oferit în urma Târgului de Crăciun a putut să își continue tratamentul. 
Către ea a mers suma de 15 000 lei,

• 5000 lei au fost oferiți pentru cauza unei fetițe de 1 an și jumătate pentru care părinții fac 
naveta săptămânal 70 de km pentru a-i trata scolioza, boala care îi afectează mobilitatea, 

• un bătrânel din localitatea Vulpeni rămas fără casă în urma unui incendiu a fost la adăpost 
peste iarnă într-o cameră încălzită, pentru el fiind donată suma de 11.373 lei.

Împreună comunitatea SRB a reușit să strângă pentru cauzele pe care a ales să le susțină - 
suma de 41373 lei!
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PROGRAM Stop Analfabetism 
Drept Moștenire (SAD)

Programul are la bază realitatea conform 
căreia abandonul școlar în unitățile de 
învățământ din mediul rural atingea cote 
alarmante.

Este fenomenul care generează șomaj, 
excluziune socială, sărăcie și probleme de 
sănătate, toate acestea ducând către o 
situație economică precară.

Factori importanți care generează 
abandonul școlar sunt funcționarea sistemului 
de învățământ, atmosfera din școli și relațiile 
dintre profesori și elevi.

Efectele abandonului şcolar se resimt tot 
mai mult pe termen lung. Cei care au părăsit 
timpuriu şcoala au tendinţa să participe mai 
puţin la procesul democratic şi sunt cetăţeni 
mai puţin activi. 

Abandonul şcolar afectează şi procesul 
de inovare şi creştere, pentru că acesta 
se bazează pe forţa de muncă pregătită 
în întreaga economie, nu doar pe cea din 
sectoarele de înaltă tehnologie.

În acest context, în anul școlar 2021-2022, 
în doar 6 ani de la demararea proiectului 
ARTI – Stop Analfabetism Drept Moștenire 
– Școli Asociate SRB, numărul elevilor 
din comunitatea școlilor asociate Școlii 
Româno-Britanice din Craiova a ajuns la 514.

Sunt 9 comunități locale din județul 
Dolj (Afumați, Băilești, Drăgotești, Gighera, 
Amărăști, Ocolna, Valea Stanciului, Horezu 
Poenari, Prapor) beneficiare ale acestui 
proiect, cu un total de 28 de clase de la clasa 
pregătitoare, la clasa a IV-a.
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ʺ Pe parcursul anilor implicarea și motivarea profesorilor a crescut, iar părinții au 
fost atrași tot mai aproape de școală. Transmitem în școlile asociate SRB întregul 
conținut educațional și know-how-ul dobândit pe parcursul nivelului gimnazial în 
proiectul Școala Româno-Britanică, precum și echipamentele tehnice pentru a facilita 
predarea.

Am avut șansa de a avea alături de noi oameni implicați care au dorit să susțină 
acest proces și care au înțeles că educația este temelia societății.

Ne dorim să reducem analfabetismul și abandonul școlar al copiilor din mediul 
rural. Ne dorim să avem alături oameni care înțeleg rostul și rolul educației făcute cu 
dăruire, implicare, responsabilitate și în primul rând cu dragoste față de cei mai mici 
dintre noi! Avem șansa uriașă de a le oferi copiilor noștri o lume mult mai bună! Care 
să fie rațiunea de a nu construi această lume?

Cristina Catană Bucă – președinte ARTI

ʺ

Cristina 
Catană Bucă, 
fondator Școala 
Româno-Britanică, 
președinte ARTI
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PROGRAM Centrul de 
Voluntariat “Voluntaris”

“Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă 
nemasurată, răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck )

În cei 15 ani de la lansarea programului au fost constant promovate voluntariatul și 
responsabilitatea socială ca principii de bună practică în dezvoltarea comunității.

Pandemia Covid 19 a reprezentat o piatră 
de încercare în domeniul voluntariatului.

Începând cu data de  24.03.2020, ARTI prin 
Centrul de Voluntariat VOLUNTARIS a lansat 
campania #HaiCuImplicarea prin care a 
centralizat  inițiativele din comunitate (private 
și publice)  realizate pentru întărirea capacității 
spitalelor de a gestiona situația COVID19. 

Prin campania #HaiCuImplicarea a fost 
permanent identificat și centralizat necesarul 
de dotări și echipamente, precum și utilizarea 
rațională a resurselor la nivel de comunitate, 
reușind astfel să fie acoperite mai multe secții 
din spitale!

În prima jumătate a lunii ianuarie 2021, cu sprijinul financiar al Biz 
Solutions S.R.L -  200 de combinezoane, 1500 de măști și 3000 de 
mănuși au ajuns la Spitalul Municipal Calafat. 

Pe data de 20 ianuarie 2021 -  2 ventilatoare Philips Trilogy Evo în valoare de 120.000 lei 
au fost puse în funcțiune la Izolatorul din cadrul Unității de Primiri Urgențe al Spitalului 
Clinic Județean de Urgență nr. 1 din Craiova.  Achiziția a fost suportată de Cummins 
Generator Technologies România.

Campania #HaiCuImplicarea a continuat și în anul 2021!
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Pe data de 29 ianuarie 2021 au fost puse  în funcțiune trei monitoare pentru funcții 
vitale și au fost predate un aspirator chirurgical și două saltele antiescară Izolatorului 
din cadrul Unității de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic Județean de Urgență nr. 1 din 
Craiova, în vederea creșterii șanselor de supraviețuire pentru pacienții suspecții/pozitivi 
COVID19. Aceasta dotare a fost posibilă tot cu sprijinul financiar al Cummins Generator 
Technologies România.

Pe data de 30 octombrie 2021, cu sprijinul financiar al Cummins Generator Technologies 
România -  10 concentratoare de oxigen de 10 l au fost puse în funcțiune la Spitalul 
Clinic Județean de Urgență nr. 1 din Craiova. 

Pe data de 8 martie 2021, ARTI a lansat oficial campania VIAȚĂ ÎN DAR DE ZIUA MAMEI 
https://arti.galantom.ro/projects/view?id=1287, scopul fiind strângerea de fonduri 
pentru una dintre mămicile din comunitatea SRB care se lupta cu o leucemie acută 
mieloblastică.
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5 decembrie este  Ziua Internațională a Voluntarilor! 
Peste 200 de elevi SRB și o mulțime de profesori dedicați au organizat un flashmob care 
să amintească despre importanța voluntariatului și a voluntarilor!
Fără îndoială că un grup mic dar dedicat de cetăţeni poate schimba lumea. De fapt, este 
singurul lucru care a schimbat lumea până acum.
#SăptămânaVoluntariatului ne-a oferit și de această dată o importantă lecție – aceea că 
nu poţi lăsa urme în nisip, atâta timp cât stai jos. Prin urmare, Imnul Voluntarilor a fost 
transmis cu empatie de către elevii Școlii Româno-Britanice.

5 
DEC
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Centrul de Training

În perioada 22.07.2021 – 21.07.2023 
parteneriatul format din: Asociația Română 
a Tinerilor cu Inițiativă și Asociația Happy 
People implementează proiectul cu titlul 
“Pregătiți pentru o viață activă”, cod SMIS: 
150899. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Capital Uman 2014 
– 2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie 
creșterea ocupării tinerilor NEETs (tineri care 
nu sunt încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de formare) 
-  șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Așa cum este prezentat, obiectivul general 
al proiectului generează un efect pozitiv 
pe termen lung prin care se urmărește 
îmbunătățirea și certificarea nivelului de 
competențe, precum și furnizarea de servicii 
specializate pentru stimularea ocupării.

Așadar, prin obiectivul general, precum 
și prin cele specifice, proiectul contribuie la 
realizarea obiectivului major al “POCU 2014-
2020 care urmărește dezvoltarea resurselor 
umane prin creșterea accesului la un sistem 
de educație și formare profesională de 
calitate, stimularea ocupării, cu precădere 
pentru tineri, reducerea sărăciei și a 
excluziunii sociale prin facilitarea accesului 
la servicii sociale și de sănătate”.

Prin proiect se asigură, drept rezultate:
• implementarea măsurilor incluse în 

Planul de Implementare a Garanției 
pentru Tineret 2017-2020. Garanția 
pentru tineret urmărește să combată 
șomajul în rândul tinerilor- în cadrul 
proiectului cel puțin 162 de tineri 

NEETs vor primi un loc de muncă sau 
o ofertă de angajare.

• implementarea măsurilor incluse în 
Strategia Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020. 
- proiectul facilitează ocuparea prin 
calificare a 196 de persoane în meserii 
cerute pe piața muncii (lucrător 
comercial, bucătar, frizer - coafor – 
manichiurist - pedichiurist, operator 
introducere, prelucrare și validare 
date, operator mașini comandă 
numerică, sudor) și prin oferirea 
de servicii de mediere în vederea 
angajării pentru 372 de persoane.

•  implementarea măsurilor incluse 
în Strategia Guvernului României 
de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorităților Romilor 
2015-2020 - proiectul oferă servicii 
de ocupare pentru cel puțin 40 de 
persoane aparținând etniei rome.

•  implementarea măsurilor incluse în 
Strategia națională de învățare pe 
tot parcursul vieții 2015-2020 - se 
asigură calificarea a 196 de persoane 
ce au ieșit din sistemul național de 
învățământ în meserii cerute pe piața 
muncii.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare 
este de 4.369.783,51 lei, echivalentă cu 
100,00 % finanțare asigurată de Uniunea 
Europeană (UE).

Conferința de lansare și prezentarea proiectului 
s-au desfășurat în data 03.09.2021, ora 12.00 
on-line pe pagina de facebook a beneficiarului - 
https://www.facebook.com/tineri.cu.initiativa.
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Proiectul este implementat din Fondul Social European prin intermediul finanțării 
nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Capital 
Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”.

Informații suplimentare: Beneficiarul proiectului – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă: 
www.arti.ro, telefon: 0721703878, e-mail: tinericuinitiativa2021@gmail.com
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Participările noastre

08 februarie 2021

Profesori Fericiți pentru România și Finnish 
Teacher Training Centre Sibiu au organizat în 
luna februarie 2021 cea de-a doua ediție a Lunii 
Stării de Bine a Profesorului - un program prin 
care sunt promovate beneficiile stării de bine 
a profesorilor în clasă și în afara ei, pentru că 
sănătatea emoțională și socială a profesorului 
are un impact pozitiv în comportamentul și 
succesul școlar al elevilor.

Școala Româno-Britanică susține Luna 
Stării de Bine a Profesorului în educația 
românească!  Acesta este un proiect prin 
care a fost regândit modul în care poate arăta 
educația în România.

Acestei inițiative s-au alăturat 10 școli 
private din țară.

Programul a fost gândit pentru a:
- încuraja profesorii să aplice noi metode 

pentru a găsi echilibrul emoțional și 

comportamental;
- practica exerciții de reducere a nivelului de 

stres, care explorează tehnici de concentrare 
și tipare de gândire;

- dezvolta planuri de acțiune individuale 
pentru a întări motivația și entuziasmul și a 
diminua stresul;

- organiza comunități unde vocea autentică 
a profesorului este auzită, înțeleasă și 
respectată.

În cadrul Lunii Stării de Bine a Profesorului 
ediția a II-a 2021 s-au organizat o serie de 
activități online dedicate profesorilor, menite 
să ofere sprijinul necesar pentru ca ei să 
se simtă susținuți în rolul lor de creatori de 
educație și să transmită mai departe elevilor 
-  bucurie, entuziasm și atitudine pozitivă. 

Profesorii au fost invitați să împărtășescă, 
în comunitatea Profesori Fericiți pentru 
România, exemple de metode pe care le 
folosesc pentru a aduce și păstra starea de 
bine în clasa lor. 
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25 februarie 2021

Școala Româno-Britanică și Institutul de 
Comunicare Relațională Antonia Noël au 
organizat webinarul „Comunicarea Relațională 
și starea de BINE în școală”.

În cadrul evenimentului Antonia 
Noël a prezentat instrumente specifice 
COMUNICĂRII RELAȚIONALE care pot ajuta 
la menținerea stării de bine în școală și 
motivarea profesorilor, elevilor și părinților din 
comunitățile profesionale.

Expert în domeniul Comunicării și al 
Relațiilor Interpersonale, Antonia Noël 
este consultant în comunicare, formator 
specializat în educarea adulților și a copiilor 
prin Comunicarea Relațională®, doctorand în 

Științele Comunicării.
De peste cinsprezece ani de zile susține 

cursuri, conferințe, seminarii deschise 
publicului larg pe tema comunicării și a 
relațiilor interumane, prin care îi ajută pe 
oameni să comunice mai bine. O parte din 
activitatea sa este concentrată într-o serie de 
emisiuni televizate, în care oferă o abordare 
practică a psihologiei relațiilor interumane. 
Antonia este autoarea cărților din colecția 
“Comunicare psiho-socială acasă și la școală” 
prin care abordează universul emoțional cu 
care ne confruntăm fiecare dintre noi.

 Un alt obiectiv al acestui proiect este de a 
aduce Comunicarea Relațională® în școli, ca 
materie de sine stătătoare.
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12-18 iunie 2021

Cea de-a III-a ediție a Conferinței SuperTeach 
Craiova - cu și despre oameni, emoție, 
prietenie, încredere și lideri care inspiră.

Experiențele și ideile lor sunt un pas înainte 
în transformarea în bine a educației din 
România.

Pornind de la motto-ul ARTI - “Faptul că 
nu poți face totul nu este o scuză pentru a 
nu face nimic!” -  fondatorul Școlii Româno-
Britanice din Craiova – Cristina Catană Bucă 
a vorbit în cadrul evenimentului despre relații 
care fac diferența, împărtășind din experiența 

echipei Școlii.
Conferința SuperTeach Craiova și-a propus 

a fi un ”bilanț” al unui an școlar ”altfel”, cu 
provocare și transformare, cu teamă și 
nesiguranță, încercare, eșecuri și reușite, 
pierderi și câștiguri, cu gânduri și emoții, cu 
lecții valoroase predate și învățate. Un an 
școlar în care am căutat inspirație și energie 
pentru a continua educația, am învățat unii 
de la ceilalți, ne-am descoperit superputeri 
pe care le-am pus laolaltă: profesori, elevi 
și părinți și am reușit să facem față unor 
provocări fără precedent.

27 noiembrie 2021

În cadrul workshop-ului pro-educație organizat 
de Universitatea din Craiova, fondatorul Școlii 
Româno-Britanice din Craiova a fost invitat să 
împărtășească despre disciplinarea pozitivă 
ca alternativă pentru sistemul de pedepse și 
recompense.

Pornind de la ideea că emoțiile negative nu 
trebuie îndepărtate, ci înțelese - gestionarea 
comportamentelor poate să fie una din marile 
provocări în managementul clasei.

Acesta a fost un excelent prilej pentru 
a împărtăși modalități de gestionare a 
comportamentelor problematice în vederea 
stimulării unui comportament dezirabil în timpul 
orelor de curs.
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2 decembrie 2021

Fondul pentru un viitor mai bun în 
comunități Craiova este un program finanțat 
de Lidl România, coordonat de Federaţia 
Fundaţiile Comunitare din România - FFCR 

și implementat la nivel local de Fundaţia 
Comunitară Vȃlcea.

Parte din eveniment a fost și Asociația 
Română a Tinerilor cu Inițiativă care a 
împărtășit parte din ideile de proiecte cu 
impact asupra mediului și a resurselor 
regenerabile.
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SPONSORI
S.C. BIZ SOLUTIONS S.R.L

NEXUS ELECTRONICS S.R.L

S.C. CAPHYON S.R.L

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

REGENCY COMPANY

AVAELGO S.R.L

AREON IMPEX S.R.L

ARD RL SECURITY S.R.L

AMG AGREGATE S.R.L

CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES 
ROMANIA

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

AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS 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

S.C. BIODOM 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 



www.arti . ro
https:/ /www.facebook.com/tineri .cu. init iativa

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVĂ (ARTI)
STRADA BIBESCU NR. 44,  COD POȘTAL: 200421,  CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

29

Investitori de bine

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

EUROTEHNICA IT & C  S.R.L

CEETRUS (CENTRUL COMERCIAL AUCHAN 
CRAIOVIȚA) 

FOCUS FITNESS & BEAUTY,

CENTRUL DE ECHITATIE R&R 

SUPERMARKETUL ANIMALELOR BY 
DOCTOR Z 

SENIC QUALITY 

DECATHLON

LIBRARIE.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

TROPICALTOUR

PROGRAMUL TINERET ÎN ACȚIUNE

NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-
2013

CAMERA DEPUTAȚILOR
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Sprijin în field trip-uri și 
excursii pentru elevi

 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 ʺMARIN SORESCUʺ 
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 
ʺCOLIBRIʺ

AEROPORTUL CRAIOVA

JUDECĂTORIA CRAIOVA

CASA DE CULTURĂ ʺTRAIAN DEMETRESCUʺ 
CRAIOVA

RADIO OLTENIA CRAIOVA

SERE IȘALNIȚA

FIRST RECYCLER

FERMA UNICAT ȚESĂTORIE BORANGIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TERPEZIȚA

KINETO PLUS

BUNKER LASER TAG ARENA

FARMACIA 3F

CARDIOMED

RENAMED

MEDLIFE

BAZA SPORTIVĂ CRAIOVA

PALATUL COPIILOR CRAIOVA

LIBRĂRIA ʺELENA FARAGOʺ

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ʺALEXANDRU ȘI 
ARISTIA AMANʺ
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Parteneri  EduBenefits

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  ʺTRAIANʺ CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 ʺGHEORGHE 
ȚIȚEICAʺ CRAIOVA

LICEUL TEORETIC ʺHENRI COANDĂʺ  
CRAIOVA

ARHI DESIGN

STADIONUL ʺION OBLEMENCOʺ

KAUFLAND CALEA BUCUREȘTI

I LOVE CAKES

DORYA ATELIER

OLTENIA 3TV

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 
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Parteneri Media
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

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 
ʺCOLIBRIʺ

TIPOGRAFIA SUD 

TOP GEL 

TROPICAL TOUR

 TVR CRAIOVA 

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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RADIO ROMÂNIA OLTENIA

RADIO CRAZY

ZTV

REPORTER 24h

OLTENIA 24

RADIO HORION

TVR CRAIOVA

SĂPTĂMÂNA ÎN OLTENIA 

PION MEDIA

RADIO SUD

CRONICA OLTENIEI

SPORTUL DOLJEAN

ALEGE TV

Prieteni Speciali

Voluntari

POLIȚIA RUTIERĂ CRAIOVA

POLIȚIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 
“MIHAI BRAVUL” DOLJ 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN 
DOLJ

SERVICIUL PRIVAT DE AMBULANȚĂ ʺSF. 
MINAʺ CRAIOVA

GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ ʺFRAȚII 
BUZEȘTIʺ 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
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Cum poți susține programele Asociației

IMPLICĂ-TE!
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 aproximativ 340 milioane de dolari pentru a sprijini 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 –  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 care îi va permite să-și dezvolte încrederea în propria persoană și în cei 
din jur, abilități esențiale pentru stoparea analfabetismului.
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442E - ajută 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).

SMS LA 8844 cu textul: ABECEDAR

Fii susținător constant pentru ARTI și doneză
2 Euro/lună prin SMS la 8844 cu textul: ABECEDAR.
Pentru dezabonare trimiteți mesajul ABECEDAR STOP la numarul 8844.
Campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange România, Telekom România Mobile și 
Vodafone România.
Banii sunt folosiți pentru continuarea susținerii elevilor din mediul rural, în cadrul programului 
de școli asociate SRB, cu materiale și metode moderne de predare, în vederea creșterii 
dragostei de învățătură și a prevenirii abandonului școlar.

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

În fiecare an impozitele pe care tu le plătești merg către stat. Știi ce se 
întâmplă cu banii respectivi?

Ai șansa să alegi unde poate merge până la 3,5% din impozitul pe care îl 
plătești pentru veniturile tale!

Faptul că nu poți face totul nu este o scuză pentru a nu face nimic!
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DONEAZĂ online

Fiți 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 un copil din școlile din 
mediul rural.

75 lei/lună - susțin dezvoltarea unui kit educațional anual ce are drept 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.

Descarcă formularul pentru anul fiscal anterior și trimite-l completat și semnat pe email la 
adresa office@arti.ro sau depune-l la sediul ANAF din orașul tău!

Poți alege să continui să crezi că nu poți schimba nimic, sau poți să fii parte din schimbarea în 
care crezi!

Avem un plan de urmat: acela de a CONSTRUI ȘCOLI drept modele educaționale, de a-i EDUCA 
pe COPII pentru viitor și de a ANTRENA RESURSELE comunității pentru a produce schimbări 
pozitive!

Redirecționează până la 3,5% din impozitul pe care oricum îl plătești la stat din veniturile tale – 
pentru proiectele ARTI!

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.
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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!
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CONTACT

WEBSITE
www.arti.ro 

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

TELEFON
0721 703 878 

CONT IBAN
RO22BTRLRONCRT0441739201

COD FISCAL
15254821

EMAIL
arti_craiova@yahoo.com, office@arti.ro

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


