Misiunea ARTI
este aceea de a implica tinerii din România
în procesul de dezvoltare socio-economică
a comunităților din care fac parte.

E-mail: office@arti.ro
WEB: www.arti.ro
https://www.facebook.com/tineri.cu.initi
iva
Cod Iban: RO22BTRLRONCRT0441739201
C.F. 15254821

RAPORT REZULTATE
SEMIMARATON EDITIA II – 29 septembrie 2019
14 au fost cauzele susținute financiar de cei 1200 de alergătorii înscriși în anul 2019 la cea
de-a doua ediție a Semimaratonului Craiovei.
37.990 lei la 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.
REZULTAT: Banii colectați au fost folosiți pentru achiziționarea de videoproiectoare care au
fost donate școlilor asociate SRB, pentru a facilita predarea programelor. Elevii învață după
metode moderne și beneficiază totodată de o programă organizată pe domenii care vizează
competențe ce trebuie să fie atinse. Ținta acestui proiect este reducerea analfabetismului și
a abandonului școlar pentru copiii 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.
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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.
REZULTAT: Banii au fost folosiți pentru a oferi copiilor din centre de plasament distracții la
care nu au acces în mod normal, suma fiind insuficientă pentru organizarea unei tabere.
Astfel au fost organizate zilele de naștere ale unui băiat și ale unei fetițe din Centre, iar
grupe de elevi au mers la patinoar, în parcul copiilor, la cinematograf, locuri de joacă, săli de
sport și la muzeu pentru experiențe educative.
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3. “Învăț să fiu independent!” - promotor: A.N.C.A.A.R. filiala Craiova -6.510 lei
Fondurile obținute vor fi folosite pentru ca tineri și copii cu autism să poată beneficia de
terapii specifice oferite de un personal calificat în acest domeniu.
REZULTAT: 10 tineri cu autism au desfășurat activități de terapie ocupațională în vederea
formării și consolidării abilităților lucrative pentru creșterea autonomiei personale și
integrarea pe viitor într-un atelier protejat ca ajutor de bucătar, îngrijitor de curățenie.
Astfel, în cadrul Centrului de zi pentru o perioadă de opt săptămâni cei 10 tineri cu autism
au desfășurat activități specifice și potrivite pentru persoanele cu autism nonverbal sau cu
limbaj verbal sărac (grup predominant în asociație). Îngrijitor de curățenie sau ajutor de
bucătar sunt ocupații care permit să transforme punctele considerate slabe la o persoană cu
TSA ( comportamente repetitive, rutiniere) în puncte forte. Programele de intervenție au fost
personalizate în funcție de nivelul la care se află fiecare tânăr cu autism, și au vizat:
conștientizarea și mobilizarea resurselor personale (atitudini, posibilități, abilități,
competențe) cu scopul creșterii adaptabilității la diferite contexte sociale, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă, accesul la un loc de muncă protejat, comunicare și
interrelaționare eficiente, integrarea/reintegrarea în mediul familial și în comunitate. Au fost
achiziționate materiale de lucru și au fost susținute cheltuielile parțiale cu plata salariilor
unui instructor. Rezultatele au fost spectaculoase, dar au fost grefate pe achizitiile pe care
le-au înregistrat tinerii în urma anilor de terapii specifice primite în cadrul Centrului de zi al
Asociației. Integrarea într-un loc de muncă se face cu efort susținut din partea
profesioniștilor cu experiență în domeniul autismului, a mentorilor, a colegilor și cu
deschiderea angajatorilor - care la rândul lor ar putea beneficia de informare și consiliere
pentru a gestiona și a conduce angajații cu autism.
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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.
REZULTAT: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a primit instrumentar pentru sala de
operație a secției Chirurgie în valoare de peste 9000 euro. Parte din contravaloarea acestei
achiziții au reprezentat-o fondurile obținute din taxele de participare ale alergătorilor cauzei
Fundației Anya la Semimaratonul Craiovei 2019.
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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.
REZULTAT: Banii au fost folosiți pentru achiziționarea echipamentelor speciale de lucru
pentru iarnă, echipamente specifice pentru antrenamentele de salvare.
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6. “EGAL”pentru copii și tineri din comunități dezavantajate - promotor: Crucea Roșie
filiala Dolj –Craiova-1.530 lei
Suma obținută va fi utilizată pentru 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.
REZULTAT: Banii au fost folosiți pentru pregătirea cadourilor (jucării, dulciuri, produse de
igienă) pentru beneficiarii Centrului, cadouri distribuite cu prilejul Sărbătorii de Crăciun
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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 înfaptuiască ceea ce își imaginează, în graba lor de a deveni
adulți. Prin educație construim o societate mai bună!
REZULTAT: Suma colectată s-a adăugat fondurilor pentru susținerea cauzei
8.

“Craiova pe biciclete” - promotor : Asociația Junior Chamber International Craiova2.260lei

Unul dintre obiectivele proiectului este montarea de rasteluri pentru biciclete în liceele din
oraș. Alergătorii vor contribui la păstrarea unui oraș educat, mai puțin poluat și pentru
promovarea unui stil de viață sănătos.
REZULTAT: Cinci rasteluri pentru biciclete au fost comandate în momentul raportării. Acestea
urmează a fi montate în cinci dintre liceele craiovene. Proiectul susține în acest fel viața
sportivă în rândul tinerilor, mișcarea și un mediu mai puțin poluat.
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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 vor fi folosiți pentru
acoperirea nevoilor persoanelor aflate în cadrul Centrului.
REZULTAT: Banii au fost folosiți pentru schimbarea unei părți a mobilierului Centrului, care
este același de peste zece ani.
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10. “Clubul MAC Program de dezvoltare vocațională” - promotor: Asociația RO-Talent, filiala
Craiova-420 lei
Fondurile vor ajuta 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.
REZULTAT: Fondurile colectate în urma Semimaratonului Craiovei contribuie la susținerea
activităților specifice care fac ca activitatea de învățare să devină una plăcută, dorită,
eficientă și creativă, cu rezultate măsurabile. Proiectul are la bază ideea înființării unui club
pentru tineri - Clubul MAC- care să le ofere celor cuprinși în program oportunitatea de a
dobândi abilități, deprinderi și competențe care se bazează pe experiențe noi de învățare
(exerciții, metode, tehnici) ce valorizează deopotrivă motivația, abilitățile
cognitive/vocaționale și creativitatea tinerilor. Pentru că s-a identificat nevoia de construi o
întrepătrundere între motivație-abilitățile cognitive/ vocaționale și creativitatea unui
elev/tânăr.

11.
lei

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

10

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.
REZULTAT: S-a dotat sala cu echipament sportiv pentru trasee de motricitate și coordonare
pentru copii.

12. ʺVreau în clasa a IX – a! ʺ- Fundația World Vision România -500 lei
Banii obținuți vor susține 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.
REZULTAT: Suma încasată a fost utilizată pentru a sprijini material bursieri din Proiectul
ʺVreau în clasa a IX- aʺ, cu produse care răspund nevoilor acestor beneficiari – respectiv
elevi din mediul rural care fac naveta pentru a merge la liceu. Unul dintre acești copii face
naveta zilnic, cu trenul, plecând de acasă de la ora 10 dimineața și întorcându-se de cele mai
multe ori în jurul orei 21.00. Banii au fost folosiți pentru a-i cumpăra haine groase de iarnă.
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13. ʺPutem schimba destine!ʺ - 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
ROENTGEN DIAGNOSTIC cu un post grafie pusă în funcțiune în anul 1982.
REZULTAT: Suma totală de care este nevoie în vederea achiziționării unui aparat radiologic
mobil la patul pacientului – model Polymobil Plus este de 25.000 euro. Până în prezent
A.C.C.E.S. Oltenia a reușit să strangă aproximativ 50% din această sumă prin donații și
sponsorizări, organizarea unui cocktail caritabil și participarea la evenimente de strângere
de fonduri (Semimaratonul Craiovei 2018 și 2019).
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14. ʺ Tabăra Bucuriei ʺ (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.
REZULTAT: Banii obținuți în urma participării la Semimaratonul Craiovei reprezintă o parte
din fundația unui concept venit în sprijinul persoanelor aflate în situații limită de viață și
sănătate. La data de 06 decembrie 2019 Asociația ʺBucurie pentru Viațăʺ a obținut
autorizația de construire pentru ʺTabăra Bucurieiʺ, urmând să demareze construcția
propriu-zisă.
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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 și a reprezentat 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 mare se vor
alătura și celei de-a treia ediții a Semimaratonului, manifestând același interes, optimism și
deschidere1
Povestea continuă!
Powered by ARTI
Echipa ARTI
Coordonator
Cristina Alexandra CATANĂ BUCĂ
Telefon – 0721703878
Email – office@arti.ro, arti_craiova@yahoo.com
Promotorul acestui eveniment - Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI) este o
asociație non-profit, ce activează de 17 ani în folosul comunității locale craiovene,
derulând peste 300 de proiecte cu 10.000 de beneficiari direcți finali, investind local, în tot
acest timp, sume din finanțări nerambursabile și contracte de formare profesională în
cuantum de peste 6 000 000 de euro.
Semimaratonul Craiovei este un eveniment organizat de Centrul de Voluntariat
VOLUNTARIS
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