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Aproximativ 42% dintre elevii români de 15 ani sunt analfabeţi funcţionali 
(conform datelor din studiul PISA, publicat în 2016 cu informații din 2015)

Đ Đ

România se află mai jos în clasamentul realizat în aceeași ediție a studiului PISA față de poziția 
ocupată în 2012: locul 48 din 78 față de locul 45 din 65

Đ Đ

53.5% dintre români nu înțeleg ce citesc (conform datelor oferite în 2014 de Comisia Europeană)

Đ Đ

24,9% dintre elevi nu promovează examenele naționale și 31,9% nu promovează Bacalaureatul 
(conform Ministerului Educației, 2016)

Đ Đ

16,4% dintre copiii cu vârste între 7 și 10 ani din mediul rural nu sunt cuprinși în învățământul primar; 
25% dintre copiii cu vârste între 11 și 14 ani din mediul rural nu sunt înscriși în sistemul de învățământ 

(studiu realizat de organizația Salvați Copiii în 2016)

Đ Đ

 Doar 25% dintre elevii din mediul rural termină liceul și doar 2% ajung la facultate 
(potrivit Institutului Naţional de Statistică, în anul 2012)

Đ Đ

Rata abandonului școlar este de 17.4% (conform Eurostat 2014)

Đ Đ

52,5% dintre persoanele cu vârste între 15 și 19 ani au domiciliul în mediul rural, în localități unde nu 
există librării sau biblioteci dotate corespunzător (potrivit Institutului Naţional de Statistică, în anul 2016) 

CONTEXT



Prin Asociația Curtea Veche ne-am asumat o serioasă 
responsabilitate socială: aceea de a forma un public de tineri 
cititori, de a-i ajuta pe copiii din mediul rural, dar şi din oraşe, 
din zone şi medii sociale defavorizate, să aibă acces la carte, 
să descopere plăcerea lecturii, să intre în contact cu cei mai 
cunoscuți autori şi cu marile opere ale literaturii universale.

Cu toţii putem contribui la o cauză nobilă, aceea de a aduce 
cărţile în viaţa copiilor şi a-i ajuta să descopere bucuria 
cititului, să aibă o minte deschisă şi o imaginație fără margini.

IRÉN ARSENE MÁTÉ
Fondator și Președinte

MESAJUL PREȘEDINTELUI



Asociația Curtea Veche s-a înființat în 2014 cu scopul de a promova lectura de plăcere în rândul copiilor. 
Studiile arată că începând cu clasa a treia, copiii care nu sunt fluenți în lectură au din ce în ce mai puține 
șanse să-i prindă din urmă pe colegii lor cititori. Acest risc este mult mai crescut în rândul copiilor proveniți 
din medii vulnerabile din punct de vedere socio-economic, unde accesul la carte este extrem de scăzut. 
Prin programele noastre ne propunem ca toți copiii, indiferent de situația lor socială și financiară, să aibă 

acces la cărți pe care să le citească de și cu plăcere.

Considerăm că suntem cu toții responsabili de ceea ce se va întâmpla cu generațiile viitoare dacă astăzi 
copiii încetează să mai citească.

Oferim resurse gratuite pentru părinți și profesori, organizăm evenimente speciale în mediul urban și facilităm 
accesul la carte pentru copiii din zonele defavorizate prin organizarea de donații și cluburi de lectură.

DESPRE ASOCIAŢIA CURTEA VECHE



Premiul „Cea mai bună campanie de marketing/PR/CSR” la Gala Bun de Tipar (2015)

Đ Đ

Premiul „Împreună pentru copii’’ oferit de Itsy Bitsy, singurul radio din România adresat părinților 
și copiilor, pentru colaborarea între ONG și diverși actori ai societății pentru binele copiilor (2016)

Đ Đ

Nominalizare „Comunicare și mediere culturală” la Premiile Administrației Fondului Cultural 
Național (2017)

 
Đ Đ

Premiu la categoria „Îmi pasă – proiecte de responsabilitate socială, cultură și educație” la Premiile 
de excelență Itsy Bitsy (2017)

Đ Đ

Premiu la categoria „Proiecte artistice pentru familie” la Premiile de excelență Itsy Bitsy (2017)

Đ Đ

Premiul „Proiectul de Voluntariat al anului în domeniul artă și cultură” pentru NARATIV – Festival 
de lectura pentru copii, la Gala Națională a Voluntarilor (2017)

PREMII ȘI DISTINCŢII



PROGRAMUL NAŢIONAL DE LECTURĂ

CĂRŢILE COPILĂRIEI
Bazându-ne pe o colecție deosebită de repovestiri, am creat programul național de lectură  CĂRȚILE COPILĂRIEI,  
adaptat  nivelului de înțelegere al copiilor. Pentru a-i convinge pe cei mici că cititul este distractiv, îi provocăm 
să deseneze, să găsească o coloană sonoră potrivită, să inventeze propriile lor povești, să facă o piesă de teatru 

sau să își apere personajele preferate.

În ajutor vine colecția cu același nume - o serie de repovestiri ale clasicilor literaturii universale, creată 
de specialiști în educație și în psihologia copilului și folosită de pedagogi și de psihologi pentru depășirea 

dificultăților de înțelegere a textului.

Programul își propune să promoveze cititul drept activitate distractivă pentru timpul liber prin organizarea 
de evenimente speciale - festival, tabără, ateliere - sub umbrela conceptului NARATIV. Totodată, contribuim la 
facilitarea accesului la carte pentru copiii din zonele defavorizate prin organizarea unor donații și cluburi de 

lectură interactivă cu activitate lunară. 



Đ  CLASICII REPOVESTIŢI
 

Momente interactive de lectură care au loc în librării sau biblioteci și sunt coordonate de actori 
profesioniști.

Đ  CĂRȚILE COPILĂRIEI ÎN FIECARE CASĂ
 

Organizăm donații de carte în satele românești, urmate de înființarea unor cluburi de lectură 
interactivă susținute periodic de voluntari locali. Donațiile propriu-zise se desfășoară sub forma 
unor evenimente în școli, unde ne întâlnim cu copii și cu părinții acestora, cu autoritățile locale și cu 
o personalitate publică admirată de cei mici. Vizitele includ spectacole de lectură susținute de actori 
profesioniști, discursuri ale unor persoane de succes în domeniul lor de activitate și training-uri cu 
profesorii și voluntarii locali care urmează să organizeze periodic cluburile de lectură.



Đ  CĂRȚILE COPILĂRIEI ÎN COMUNITĂŢILE AGRICOLE

Începând din 2015, împreună cu echipa Azomureș, am ajuns în 19 județe unde am donat aproximativ 
20.000 de cărți în comunități unde agricultura reprezintă poate singura șansă la un viitor mai bun. 
Fermierii locali au înțeles efectele negative pe care le poate avea lipsa educației în comunitate și s-au 
implicat alături de noi prin susținerea unor donații de carte. Donațiile propriu-zise s-au desfășurat cu 
o frecvență lunară sub forma unor evenimente în școli, unde ne-am întâlnit cu copii, părinți, profesori, 

autorități locale și cu o personalitate publică admirată de cei mici.

Am oferit până acum câteva mii de cărți copiilor din mediul rural, iar reacțiile micuților 
de la întâlnirile organizate în diferite localități ne-au determinat să mergem mai departe. 
Cu fiecare pas pe care îl facem în derularea proiectului CĂRȚILE COPILĂRIEI simțim că 
le-am dat o șansă în plus copiilor. Este foarte important să se înțeleagă că ei pot fructifica 

această șansă numai cu sprijinul profesorilor și al părinților. 

„
Mihai Aniței, director general, Azomureș



AGROIND CAUACEU
JUD. BIHOR

2000 cărți donate (martie 2015)
2 comunități: Biharia și Diosig
Partener: Dan Corbuț

AGRICOLA
JUD. IAȘI

2000 cărți donate (octombrie 2015)
2 comunități: Cârniceni și Țigănași
Partener: Aurel Placinschi

BIZSOLUTIONS
JUD. DOLJ

1400 cărți donate (noiembrie 2015)
100 copii în cadrul atelierelor de lectură (ianuarie  2017)
2 comunități: Amărăștii de Jos și Dobrotești
Partener: Narcis Niță

AZOCHIM
JUD. GIURGIU

500 cărți donate (ianuarie 2016)
1 comunitate: Călugăreni 
Partener: Anton Sinel

APROMAT
JUD. PRAHOVA

400 cărți donate (februarie 2016)
1 comunitate: Nucșoara de Jos
Partener: Paul Banu

DAFCOCHIM
JUD. MUREȘ

1000 cărți donate (martie 2016)
2 comunități: Șaulia și Târgu Mureș
Partener: Ștefan Marinel

AGRICULTORUL
JUD. BACĂU

1000 cărți donate (aprilie 2016)
1 comunitate: Bârsănești 
Partener: Ilie Mihai

AMEROPA
JUD. CONSTANȚA

1000 cărți donate (mai 2016)
1 comunitate: Ciocârlia
Partener: Sorin Belu

COMCEREAL
JUD. VRANCEA

300 cărți donate (octombrie 2016)
1 comunitate Ciorăști
Partener: Gelu Scutaru

AZOTRANS
JUD. MUREȘ

250 cărți donate (decembrie 2016)
200 copii în cadrul atelierelor de 
lectură (aprilie  2017)
4 comunități: Băla și Târgu Mureș; 
Cristești și Reghin
Partener: Horațiu Suciu

RODSPECTRA
JUD. ARAD&TIMIȘ

2000 cărți donate (ianuarie 2017)
2 comuniăți: Sânnicolau Mare și Pecica
Partener: Mihai Tomoioagă

AGROTEX
JUD. SATU MARE

700 cărți donate (mai 2017)
1 comunitate: Carei
Partener: Adrian Lăța

AMEROPA + CHIMPEX
JUD. CONSTANȚA

1000 cărți donate (octombrie 2017)
2 comunități: Albești și Constanța
Partener: Ovidiu Maior

GOLDEN STAR SRL
JUD. IAȘI

400 cărți donate (noiembrie 2017)
2 comunități: Mircești și Iugani
Partener: Radu Ștefănescu

ULMEANA SLR
JUD. MARAMUREȘ

400 cărți donate (aprilie 2018)
1 comunitate: Ulmeni
Partener: Mircea Covaciu

UASMV CLUJ NAPOCA ȘI 
AZOMUREȘ
JUD. CLUJ

350 cărți donate (decembrie 2017)
1 comunitate: Mărișel
Partener: Roxana Vidican

DENSIT SRL
JUD. CĂLĂRAȘI

450 cărți donate (septembrie 2017)
1 comunitate: Chirnogi
Partener: Dan Niculae

PROMAT COMIMPEX
JUD. SATU MARE

1000 cărți donate (februarie 2017)
1 comunitate: Tășnad
Partener: Cristian Moldovan

REDOXIM
JUD. PRAHOVA

1000 cărți donate (martie 2017)
1 comunitate: Valea Călugărească
Partener: Marius Gheorghe



Đ  CĂRŢILE COPILĂRIEI ÎN JUDEŢUL SUCEAVA

La finalul anului 2017 și începutul anului 2018, împreună cu Fundația EGGER România, am ajuns în 
22 de școli din județul Suceava unde am donat aproximativ 5500 de cărți. Alături de Luca Ciubotaru – 
delegat de tineret al României în cadrul Organizației Națiunilor Unite în mandatul 2014/2015 și cetățean 
de onoare al Municipiului Rădăuți – copiii au fost motivați să acorde atenție lecturii pentru a reuși în 
cariera pe care și-o doresc.

Lectura, pe lângă faptul că este relaxantă, contribuie la extinderea orizonturilor 
de cunoaștere și are un rol important în dezvoltarea imaginației și a formării tinerilor. 
Tinerii reprezintă viitorul societății și de aceea consider că este necesar să investim în 
educația acestora. Suntem bucuroși că am reușit să aducem acest proiect de amploare 
în zona Rădăuțiului!

„
Ioan Banciu, președintele Fundației EGGER



Đ  ATELIERE NARATIV ÎN JUDEŢUL CLUJ

În ianuarie 2018, am adus atelierele NARATIV la Cluj și Apahida împreună cu Endava Cluj-Napoca și o 
donație de carte pentru 1500 de elevi.



Đ  DONAŢIE DE CARTE ȘI ATELIERE NARATIV ÎN JUDEŢUL PRAHOVA 

În 2018 am început o colaborare cu OMV Petrom, prin care am oferit experiența atelierelor NARATIV 
elevilor din Ploiești, Brazi, Botești, Popești și Negoiești. Alături de noi pentru acest proiect a fost Horia 
Tecău care le-a povestit copiilor cum a fost ajutat de lectură în tot ce și-a propus, de ce cărțile și sportul 
sunt ingredientele secrete pentru o carieră de succes.

Implicarea în domeniul educaţiei reprezintă o prioritate pentru OMV Petrom, 
întrucât a contribui la formarea educaţională a capitalului uman reprezintă cel mai 
eficient mod de a investi în prezent şi în viitor. „Atelierele Narativ“ se alatură altor 
proiecte de educaţie desfăşurate de compania noastră şi se concentrează pe dezvoltarea 
potenţialului copiilor şi educarea acestora cu scopul de a deveni adulţi productivi.

„
Lăcrămioara Diaconu-Pinţea, reprezentant OMV Petrom



Đ  ADOPTĂ O ȘCOALĂ - AMBASADORI AI ASOCIAŢIEI CURTEA VECHE ÎN STRĂINĂTATE

S-au alăturat cauzei noastre, de-a lungul timpului, și o serie de persoane care au simțit că datorează 
ceva școlii românești. Întâlnindu-se cu neajunsurile ei, acești ambasadori își doresc mult ca generațiile 
viitoare să aibă șansa unei educații care să le ofere toate cele necesare unui viitor mai bun și au decis 
să adopte o școală. Acțiunile ambasadorilor se concentrează pe termen lung asupra unei școli - poate 
chiar cea în care au învățat când erau copii. Acolo, alături de echipa Asociației, au oferit câte o carte 
fiecărui elev, au dotat biblioteca școlii și s-au asigurat de progresul acestora în cadrul cluburilor de 

lectură susținute de un responsabil local.

Ambasador:
GEORG BROICH

Școala Vizurești (jud. Dâmbovița)

Ambasador:
DR. ELENA BURUIANĂ 
CIOCLOV 

Școala Ciocănești (jud. Dâmbovița)

Ambasador:
RALUCA GOLD-FUCHS

Școala Murighiol (jud. Tulcea)

Ambasador:
FEPRA INTERNAȚIONAL

Școala Curcani (jud. Călărași)

Ambasador:
DUSAN WILMS

Școlile din Răscăeți (jud. Dâmbovița), 
Vadu Pașii (jud. Buzău), 
Nana, Oltenița și Luica (jud. Călărași) 

Ambasadori:
MARIA SPANACHE și  
NORBERT NOLTE 

Școala Grivița (jud. Galați)

Ambasador:
MARIAN GODINĂ

Școlile din Urziceni și Gârbovi (jud. Ialomița),
Budila (jud. Brașov)



Nara și Tiv au călătorit peste tot și au cunoscut nenumărate personaje de poveste. De aceea ei sunt mereu 
ghizii oficiali ai tuturor evenimentelor NARATIV. Misiunea lor este de a le face cunoștință participanților 

cu prietenii lor povestitori și eroi, dar și de a îi introduce pe cei mici și mari în atmosfera poveștilor.

Nara a fost și în Țara de Nicăieri, și în Țara Minunilor, și-n centrul Pământului, și în mijlocul oceanului, unde a cunoscut o balenă albă. 
Lui Tiv îi plac mult aventurile și e mai bătăios din fire, deși nu pare. Când era mai mic, Tiv s-a împrietenit cu Perseu, care l-a lăsat să țină în 
mână capul Meduzei și mai avea puțin și se lua la harță cu toți cei trei muschetari și cu un domn cu o mască de fier – noroc că taman atunci 

a apărut Nara, care voia neapărat să îi povestească despre noua ei prietenă Șeherezada și despre talentul ei de povestitoare.

NARATIV

Așa sunt Nara și Tiv, mereu puși pe șotii și ghiduși, și au mereu parte de o mulțime 
de aventuri! Tocmai de aceea, ei cunosc cele mai fascinante secrete ale poveștilor 

și sunt nerăbdători să le împărtășească copiilor, profesorilor și părinților.  

Đ Đ



În 2015 am inițiat un eveniment special, prin care oferim 
copiilor bucureșteni noi modalități originale de a (re)descoperi 
lectura și adulților șansa de a cere sfaturi specialiștilor privind 
modalitățile de motivare pentru lectură pe termen lung. Pe 
parcursul evenimentului, cititul este pretext de distracție și 
de dat frâu liber creativității. 

Toate atelierele au o strânsă legătură cu marile opere din 
literatura universală astfel încât cei mici să le abordeze  
într-un mod distractiv și plăcut lor. Nara și Tiv, personajele 
noastre vesele, sunt ghizii celor mici în această aventură.

În derularea acestui proiect, pe parcursul a trei ediții de Festival, 
am beneficiat de sprijinul Kaufland România.

Site dedicat: www.narativ.ro 

Đ  NARATIV - FESTIVALUL DE LECTURĂ PENTRU COPII



Đ  NARATIV - TABĂRA DE LECTURĂ PENTRU COPII

De-a lungul unei săptămâni întregi, 20 de copii participă la o serie de 
activități distractive și creative în urma cărora rezultă un spectacol de 

teatru bazat pe unul dintre titlurile din colecția CĂRȚILE COPILĂRIEI.
Đ Đ

Sub pretextul lucrului la spectacolul de final, copiii învață cum să 
analizeze și cum să dramatizeze un text și, mai important, cum 
să înțeleagă și să interpreteze un personaj dintr-o poveste scrisă. 
Spectacolele de Teatrul Cititorilor sunt activități de lectură cu o regie 
minimală de mișcare scenică, în cadrul cărora copiii nu trebuie să 
învețe replici pentru că le pot citi. Accentul nu se pune pe actorie, ci pe 
dezvoltarea capacității fiecărui participant de a rezona cu povestea și 
de a empatiza cu personajele, pornind de la propria experiență de viață.

Đ Đ

Scopul taberei este de a-i ajuta pe copii să se angajeze în lectura 
oricărei povești scrise și de a le îmbunătăți relația cu cititul în general,  
oferindu-le o experiență unică și memorabilă care să le stârnească 
interesul și motivația pentru lectură pe termen lung. Activitățile zilnice 
pot cuprinde jocuri de autocunoaștere, ateliere de teatru, regie și lectură 
pe roluri, ilustrație de povești și bandă desenată, precum și cursuri de 
agricultură sau mișcare în aer liber prin care copiii pot cunoaște mai 

bine epoca în care se desfășoară acțiunea cărții pe care o citesc.



Ideale ca activități extrașcolare, atelierele NARATIV reprezintă o ocazie pentru micuți să 
petreacă timp împreună, să lucreze în echipă și să se distreze învățând lucruri noi. Lucrând 
cu pedagogi din diverse arii artistice, am creat o metodologie potrivită pentru o serie de 

ateliere de lectură care îi încurajează pe cei mici să considere cărțile prietenii lor. 

Đ Đ

Fiecare dintre acestea durează aproximativ două ore și explorează un mod diferit și 
distractiv de a citi, având drept punct de pornire pasiunile și interesele celor mici. Obiectivul 
principal este promovarea beneficiilor artei în educație, prin stârnirea interesului celor mici 

față de lectură.

Đ Đ

Descoperim împreună în câte feluri se poate citi o poveste. Ne-am propus să încercăm 
de toate: să îi compunem o coloană sonoră, să o transformăm într-o piesă de teatru sau 
în bandă desenată, să realizăm costumele personajelor sau decorul acțiunii și chiar să 

inventăm povești noi, complet originale.

Đ Đ

Dorim să facilităm și accesul copiilor din provincie la atelierele NARATIV, așadar, ducem 
atelierele NARATIV și în alte localități din țară de fiecare data când avem ocazia.

Đ  NARATIV - ATELIERE DE LECTURĂ PENTRU COPII



Đ  TRIKIDS CHALLENGE. FAMILY FUN RUN pe terenul Stadionului Național de Rugby “Arcul de 
Triumf” din București (noiembrie 2014): familia Esca-Eram, echipa Trii Moldoveni și familia Stoica au 
alergat câte 330 metri pentru atragerea atenției asupra importanței sportului și a lecturii pentru un stil 
de viață sănătos.

Đ  TRIATHLON MAMAIA CHALLENGE Proba Ștafetă Sprint (septembrie 2014): ASR Principele Nicolae 
al României și reprezentanții Asociației Curtea Veche au concurat la proba Ștafetă Sprint: 750 metri înot 
(Alex Moise), 20 de kilometri ciclism (Principele Nicolae) și 5 kilometri alergare (Maria Desmirean).

Đ  CONCERT CARITABIL ALEXANDRA COMAN la Cluj (octombrie 2014)

Đ  INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST - parteneriat (decembrie 2014 - prezent): 
elevii International British School of Bucharest ajută la strângerea de donații prin organizarea unor 
acțiuni interne cu ajutorul cărora fondurile colectate contribuie la oferirea de volume unor școli din 
mediul rural. 

EVENIMENTE DE FUNDRAISING



Đ  TUR CICLIST CARITABIL (aprilie – mai 2015): Alături de personalități publice și cicliști pasionați 
din mediul de business am străbătut România, din Sighetu Marmației până în Constanța, pentru a 
promova cititul și sportul, dar și pentru a strânge fondurile necesare unor donații de carte și înființări 
de cluburi de lectură CĂRȚILE COPILĂRIEI în mediile defavorizate. Am organizat evenimente speciale 
cu ajutorul comunității locale în orașele: Sighetu Marmației, Dej, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, 
Sinaia, București, Călărași, Constanța.

Đ  CENTRUL EDUCAŢIONAL STEP BY STEP - parteneriat (decembrie 2014 - prezent): alături de 
Centrul educațional Step by Step organizăm momente de lectură pentru elevi și strângem fonduri cu 
ajutorul cărora oferim volume școlilor din mediul rural.

Đ  CONCERT CARITABIL LOREDANA & AGURIDA LA NEW YORK (mai 2016): evenimentul de 
strângere de fonduri a fost organizat de MARA Society cu sprijinul Institutului Cultural Român din 
New York, iar în urma sa au fost donate 10.000 de cărţi elevilor din satele româneşti. Cauza pentru care 
a fost organizat acest eveniment şi atmosfera creată de Loredana a unit românii din diasporă care, cu 
generozitate şi bucurie, au făcut un gest faţă de şcoala românească donând pentru copiii de la sate.

Đ  AZOMUREȘ - Ajungem lunar, din 2015, în localitățile unde agricultura reprezintă poate singura 
șansă la un viitor mai bun. Fermierii locali au înțeles efectele negative pe care le poate avea lipsa 
educației în comunitate și se implică alături de noi prin susținerea unor donații de carte și înființarea 
de cluburi de lectură cu activitate periodică. 



Đ  RESURSE GRATUITE PENTRU PĂRINŢI ȘI PROFESORI

Dezvoltăm constant materiale care să ofere adulților sfaturi și idei utile despre cum îi 
pot atrage pe copii mai aproape de lectură prin activități interactive: articole tematice, 
broșură privind conceptul de parenting pentru lectură, ghidul profesorilor pentru ateliere 
introductive. 

Calitățile unei astfel de activități sunt multe: îi încurajează să citească pe cei care sunt 
mai îndărătnici, îi ajută să citească pe elevii care sunt încă la început cu cititul, iar celor 
mai avansați le oferă noi modalități de înțelegere a simbolurilor, de exprimare a ironiei, 
a satirei, le permite să foloseascã umorul și să identifice diferitele puncte de vedere. În 
procesul educațional au un rol foarte important, prezintă elementele esențiale dintr-o 
narațiune, perfectă pentru a practica arta dialogului, ajută la structurarea textelor și la 
crearea unui simț organizatoric și dezvoltă creativitatea. 

Đ  CERCETARE SOCIOLOGICĂ ÎN RÂNDUL 
  COPIILOR BUCUREȘTENI

Credem că toate proiectele pe care le realizăm trebuie să urmărească nevoia 
și dorințele publicului și suntem constant preocupați de specificul acestora. 
Pentru că în România nu există cercetări privind obiceiurile de lectură în rândul 
copiilor, împreună cu un sociolog profesionist și cu o echipă de voluntari, am 
realizat un studiu în rândul a peste 1000 de elevi bucureșteni. Rezultatele 
relevă informații importante pentru piața de carte, printre care, poate cel mai 
important, fiind faptul că doar 8% dintre copiii intervievați citesc de plăcere 
în timpul liber.

ALTE INIŢIATIVE



În patru ani de activitate am organizat peste 250 de donații de carte și o multitudine de evenimente cu scop de fundraising, trei ediții 
NARATIV - Festivalul de lectură pentru copii la care au participat mii de bucureșteni, am realizat o cercetare privind obiceiul de lectură 
în rândul copiilor bucureșteni, am elaborat zeci de articole și materiale gratuite dedicate părinților și profesorilor ca metodologie de lucru 
pentru promovarea lecturii de plăcere în rândul celor mici. Am înființat aproximativ 160 de cluburi de lectură și am donat peste 60.000 de

REZULTATE

cărți noi copiilor din 34 județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, 
București, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Giurgiu, 
Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman,    

Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea.



VIZIBILITATE
Peste 2.500 de apariții în presa scrisă, online, radio, TV (rubrică dedicată în emisiunea Jurnal pentru copii 
difuzată pe Digi24), rubrică despre încurajarea lecturii în revista Mami, pagină de Facebook cu peste 4000 de fani, 
campanii e-mailing către sute de școli, mii de semne de carte cu informații despre programul național de lectură 
CĂRȚILE COPILĂRIEI răspândite în librăriile din toată țara, cutii de donații amplasate în rețeaua Cărturești 
și restaurantele Springtime din București și din țară, campanie de informare în rețeaua de restaurante City 
Grill prin publicația Out for Food  sunt doar câteva dintre realizările noastre de până acum.



RAPORT FINANCIAR 2014
 

 CATEGORIE VALOARE

Venituri 2014 RON 126.203

Cheltuieli 2014 RON 63.824

VENITURI

 

 Sursă Total an 2014 Ponderea în 
venituri totale

1. Sponsorizări RON 61.619 48.83%

2. Donații RON 53.577 42.45%

3. Alte venituri RON 11.000 8.72%

4. Dobândă RON 7 0.01%

TOTAL GENERAL RON 126.203 100%

CHELTUIELI

SITUAŢIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR - AN 2014

 

 Sursă Total an 2014 Ponderea în 
cheltuieli totale

I.   Cheltuieli privind cărțile donate RON 45.421 71.17%

II.  Cheltuieli organizatorice                     RON 14.945 23.42%

        1.  Transport RON 2.031 3.18%

        2. Cazare RON 2.027 3.18%

        3. Protocol RON 2.465 3.86%

        4. Bunuri achiziționate RON 5.588 8.76%

        5. Comision donații RON 641 1.00%

        6. Alte cheltuieli RON 2.193 3.44%

III. Cheltuieli administrative                                   RON 3.458 5.42%

         Salarii RON 1.724 2.70%

         Consumabile RON 1.401 2.20%

         Comisioane RON 333 0.52%

TOTAL GENERAL RON 63.824 100.00%
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 CATEGORIE VALOARE

Venituri 2015 RON 334.845

Cheltuieli 2015 RON 336.271

 

 Sursă Total an 2015 Ponderea în 
venituri totale

1. Sponsorizări RON 170.146 50.81%

2. Donații RON 40.304 12.04%

3. Prestări servicii RON 56.489 16,87%

4. Subvenții RON 34.573 10.33%

5. Taxa participare tur RON 33.298 9.94%

6. Dobândă RON 35 0.01%

TOTAL GENERAL RON 334.845 100%

SITUAŢIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR - AN 2015

RAPORT FINANCIAR 2015
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VENITURI CHELTUIELI

 

 Sursă Total an 2015 Ponderea în 
cheltuieli totale

I.   Cheltuieli privind bunurile donate RON 126.259 37.55%

II.  Cheltuieli organizatorice                     RON 180.431 53.66%

        1.  Transport RON 11.903 3.54%

        2. Cazare RON 30.892 9.19%

        3. Protocol RON 28.192 8.38%

        4. Bunuri și servicii RON 19.179 5.70%

        5. Onorarii colaboratori RON 21.791 6.48%

        6. Proiect Narativ RON 49.030 14.58%

        7. Comision donații RON 928 0.28%

        8. Alte cheltuieli RON 18.516 5.51%

III. Cheltuieli administrative                                    RON 29.582 8.80%

         Salarii RON 23.060 6.86%

         Contabilitate RON 1.116 0.33%

         Comisioane RON 771 0.23%

         Alte taxe RON 4.635 1.38%

TOTAL GENERAL RON 336.271 100.00%



 

 CATEGORIE VALOARE

Venituri 2016 RON 414.347

Cheltuieli 2016 RON 464.853

 

 Sursă Total an 2016 Ponderea în 
venituri totale

       1. Sponsorizări RON 254.432 61.41%

       2. Donații RON 99.154 23.93%

       3. Prestări servicii RON 7.300 1.76%

       4. Subvenții AFCN RON 52.109 12.58%

       5. Alte venituri RON 1.352 0.33%

TOTAL GENERAL RON 414.347 100.00%

SITUAŢIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR - AN 2016

RAPORT FINANCIAR 2016

VENITURI CHELTUIELI

 

 Sursă Total an 2016 Ponderea în 
cheltuieli totale

I.   Donații Cărțile Copilăriei RON 186.485 40.12%

       Bunuri donate RON 167.767 36.09%

       Organizare donații RON 18.718 4.03%

II. Concert caritabil New York           RON 23.007 4.95%

III. Tabăra AZOMUREȘ RON 45.882 9.87%

IV. Narativ - Festival de lectură pentru copii RON 104.061 22.39%

V. Bunuri și servicii activitate curentă RON 17.920 3.85%

VI. Cheltuieli administrative                                   RON 87.498 18.82%

        Salarii. colaboratori și contabilitate RON 83.958 18.06%

        Servicii IT RON 2.034 0.44%

        Comision donații platformă online RON 48 0.01%

        Comisioane bancare RON 828 0.18%

        Alte taxe și cheltuieli RON 630 0.14%

TOTAL GENERAL RON 464.853 100.00%
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V.	  Bunuri	  și	  servicii	  acHvitate	  curentă	  
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 CATEGORIE VALOARE

Venituri 2017 RON 568.700

Cheltuieli 2017 RON 370.417

 

 Sursă Total an 2017 Ponderea în 
venituri totale

       1. Sponsorizări RON 452.259 79.52%

       2. Donații RON 34.309 6.03%

       3. Prestări servicii RON 20.946 3.68%

       4. Subvenții AFCN RON 59.818 10.52%

       5. Alte venituri RON 1.368 0.24%

TOTAL GENERAL RON 568.700 100.00%

SITUAŢIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR - AN 2017

RAPORT FINANCIAR 2017

VENITURI CHELTUIELI

 

 Sursă Total an 2017 Ponderea în 
cheltuieli totale

I.   Donații Cărțile Copilăriei RON 170.844 46.12%

       Bunuri donate RON 139.025 37.53%

       Organizare donații și ateliere de lectură RON 31.819 8.59%

II. Narativ - Festival de lectură pentru copii RON 107.095 28.91%

V. Bunuri și servicii activitate curentă RON 5.156 1.39%

VI. Cheltuieli administrative                                   RON 87.322 23.57%

        Salarii și colaboratori RON 81.476 22.00%

        Servicii ssm și contabilitate RON 2.018 0.54%

        Comisioane bancare RON 714 0.19%

        Alte taxe și cheltuieli RON 3.114 0.84%

TOTAL GENERAL RON 370.417 100.00%



Acest program a deschis inimile și mințile celor mici, i-a adus mai aproape de carte, i-a ajutat pe 
unii să deschidă primul volum. Spun asta în condițiile în care în mediul rural încă mai sunt copii 

ce nu au în casă alte cărți decât manualele școlare transmise din generații în generații. 
Vă mulțumim din suflet! 

Daniela Arhip, învățător

Nu credeam că va veni vreodată în școala noastră un om faimos, dar de când a venit echipa 
Asociației Curtea Veche, împreună cu domnul Horia Brenciu, parcă totul s-a schimbat. Cărțile 
pe care le-am primit sunt foarte frumoase și interesante. Acum imi place să citesc mai mult 
și sper ca viețile multor elevi din această școală să se schimbe cum s-a schimbat și a mea.  

Geanina-Valentina Măcrineanu, elev

TESTIMONIALE„Trăim într-o comunitate mică, defavorizată din punct de vedere social, fără locuri de muncă, părinţi 
plecaţi în străinătate şi copii lăsaţi în grija altora. În comună nu există niciun mod de petrecere a 
timpului liber oferit copiilor noştri. Majoritatea elevilor care vin astăzi la clubul de lectură spun că nu 
le-a plăcut să citească. Încetul cu încetul, CĂRȚILE COPILĂRIEI au început să dezvolte imaginația 
și creativitatea, dorința și răsplata după fiecare oră petrecută la clubul de lectură. Pot spune cu 

certitudine că în localitatea noastră clubul de lectură este o activitate de impact.

Niculina Comănescu, profesor



Horia Brenciu

Datorez multe cărților! Lectura mi-a fost de ajutor în multe aspecte ale 
vieții personale și profesionale și cred că este important să încurajăm 
cititul de plăcere în rândul celor mici. Cred că avem obligația morală, ca 
adulți, să ne implicăm în viitorul noilor generații și să le oferim dreptul 
la o educație mai bună.

Un copil care citește știe și înțelege că are de ales, că 
niciodată nu există o singură cale pe care trebuie să o 
aleagă orice ar fi. Sportul și cititul au o esență comună: 
odată ce te-ai deprins cu ele îți devin partener sănătos 
și ghid în viață. 

George Ogăraru 

Cred în puterea cărților și dacă, prin munca mea, pot ajuta să ajungă cât 
mai multe volume la copiii cărora li se poate schimba radical viața după o 
lectură importantă, am să fiu mereu cu tot sufletul prezentă și vă invit să 
vă alăturați și voi acestei cauze! 

Loredana Groza



Đ  LA DONAŢII DE CARTE ȘI SESIUNI DE LECTURĂ

PRIETENII NOȘTRI

Đ CU SFATURI PENTRU PĂRINŢI ȘI PROFESORI

Aylin CadîrASR Principele Nicolae al României Alex Ciocan Paul Ipate Andreea Esca Stela Popescu Gabriela Szabo Virgil Ianțu

Cornel Ilie Marian Godină Barna Némethi Ana Popescu Dragoș Bucurenci Majda Aboulumosha Ioana Ginghină Gașca Zurli

Alex Ștefănescu

Diana Bulimar Loredana Horia Brenciu George Ogăraru

Andreea Verde Mihai Călin Adrian Hădean Horia Tecău Alexia Udriște Dan Ștefănescu Alec Blenche

Oana MoraruUrania CremeneGáspár GyÖrgySmaranda Nicolau Otilia Mantelers Allan Cornish Nora Neghină

Iată personalitățile publice care ne-au fost alături în acțiunile de până acum:



PARTENERI ȘI SPONSORI
Đ  CĂRȚILE COPILĂRIEI ÎN FIECARE CASĂ

Đ  CĂRȚILE COPILĂRIEI ÎN COMUNITĂŢILE AGRICOLE

Đ  NARATIV - TABĂRA DE LECTURĂ PENTRU COPII



PARTENERI ȘI SPONSORI

Đ  NARATIV - FESTIVALUL DE LECTURĂ PENTRU COPII - EDIŢIA 2016

Đ  NARATIV - FESTIVALUL DE LECTURĂ PENTRU COPII - EDIŢIA 2017

Đ  NARATIV - FESTIVALUL DE LECTURĂ PENTRU COPII - EDIŢIA 2015

Đ  TUR CICLIST CARITABIL



CUM TE POŢI IMPLICA?
•  DONEAZĂ
 
Poți ajuta un copil din mediile defavorizate să fie inclus în programul național de lectură 
CĂRȚILE COPILĂRIEI! Contribuția ta poate să ne ajute să-i oferim unui copil prima lui 
carte, o primă șansă la un viitor mai bun. 

Donațiile pot fi efectuate prin transfer bancar sau prin sistem online de tip PayPal.
C.I.F: 32907122 /Nr. Reg. Special: 14/11.02.2014

Conturi:
RON: RO44BACX0000001642954000
EUR: RO17BACX0000001642954001

deschise la Unicredit Bank

•  REDIRECŢIONEAZA 2%

Conform legii Statului Român, ai dreptul să redirecționezi 2% din impozit în calitate de 
persoană fizică și până la 20% din impozit în calitate de companie, către o cauză pe care 
o susții. Acest procent nu reprezintă o sponsorizare sau donație privată, ci un sprijin pe 
termen lung pe care îl oferi societății românești. Trebuie să știi că în cazul în care nu 
redirecționezi acești 2% unei organizații neguvernamentale, banii rămân la dispoziția 
statului.



•   DEVINO FUNDRAISER

Alătură-te echipei noastre de fundraiseri, ajută-ne să răspândim vestea proiectului mai 
departe, în rândul prietenilor și comunităților locale, astfel încât gradul de lectură să crească 
la nivel național!

•  SPONSORIZEAZĂ ACTIVITĂŢILE EDUCAŢIONALE PE CARE LE DESFĂȘURĂM

Companiile pot aduce o contribuție majoră la dezvoltarea programelor educaționale pentru 
copii și tineri. Beneficiind și de facilitatea de deducere a 20% din impozitul pe profit, vă putem 
ajuta să vă atingeți obiectivele de CSR și să creați valoare în comunitate.

•  DEVINO VOLUNTAR

Ai vrea ca sistemul educațional din România să fie diferit și copiii să învețe altfel și altceva?  
Îți place să citești și vrei să transmiți mai departe bucuria lecturii? Dacă îți place să lucrezi cu 
copii, dacă te simți în largul tău într-o atmosferă de lucru care te provoacă să găsești soluții 
creative la probleme complexe, avem nevoie de tine. În România, activitatea de voluntariat 
este reglementată prin lege. Scrie-ne un e-mail despre cum ai dori să te implici, alătură-te 
echipei noastre și poți aduce o contribuție importantă în comunitatea de care aparții!



www.asociatiacurteaveche.ro

Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche

Youtube: Asociatia Curtea Veche

contact@asociatiacurteaveche.ro

str. Aurel Vlaicu nr. 35, sector 2, București

Tel.: 031 821 02 60

C.I.F: 32907122 /Nr. Reg. Special: 14/11.02.2014

Conturi:

RON: RO44BACX0000001642954000

EUR: RO17BACX0000001642954001

deschise la Unicredit Bank


