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A început în 2013, la inițiativa familiei Arh Ionescu Berechet, cel care are, printre 
lucrările de referință, și biserica Cașin. 
EduART și-a propus, încă de la început, să deruleze, cu ajutorul voluntarilor, mai 
multe programe și proiecte, în domeniile artă, cultură, sănătate, atât pentru copii, 
cât și pentru adulți. 
EduART ( fostă arh Ionescu Berechet) este o organizație non-profit, nereligioasă 
și apolitică, ce pune accentul pe educație. 
 EduART derulează proiecte folosind 100% voluntariat, ateliere de pictură pentru 
copii (Ilfov, București), programe de învățare creativă în științe, artă, cultură, stil 
de viață sănătos- Donează un balon, Ridichia Uriașă, Sănătos, curat! 
Din 2016, o nouă echipă a preluat programele asociației, ceea ce a dus și la 
diversificarea acestora, la înscrierea ca membru al EDU Group-rețeaua de 
organizații ce susțin educația. 

Povestea noastră 
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+ Etape 

2013 
Inființare 

2014 
Ateliere pictură 

2015 
Ateliere pictură 
Mărțișoare, expozitii  

2016 
Școala Altfel 
Donează un balon 
Ridichia Uriașă 
Sănătos, curat! 
EDU Group 

Mai multe despre activitatea anterioară http://asociatiaarhitectberechet.blogspot.ro 



+  EduART cifre 

3 ani 
de culori, educaţie şi 

zâmbete 

10  
voluntari implicaţi în 

proiecte 

220 
Baloane donate 

1440 
ore de voluntariat 

100% 
voluntariat 

2 
Evenimente de 

atragere de fonduri 
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3  
proiecte implementate 
pentru a ajuta 
comunitatea 

262 
Copii sprijiniți, consiliați, 
educați 

144 
Ore de artă/învățare creativă 



+ Atelierele de pictură 
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+ Atelierele de pictură 
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+  Ajutăm/Educăm/Încurajăm 
Unde? 
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+ Proiecte permanente 

Ateliere de artă & design digital 

Donează un balon! 

Sănătos, curat!  
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+ Planuri de viitor 

Ateliere de artă & design digital 

Donează un balon 

Sănătos, curat!  

Ridichia uriașă- povești gastronomice  pentru copii 

Verdețuri la fereastră- copiii plantează legume 

Mamele spun DA/NU obezității infantile 

ZERO Food Waste 
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+  Ajută și tu!  
Proiectele  și activitățile EduART se derulează cu ajutorul voluntarilor și a donațiilor susținătorilor noștri. 

Vrei să ne ajuți pe programul de oferire de locuri de muncă și calificare ”Donează un Balon”? 

Vrei să te implici ca voluntar?  

Vrei să gătești alături de copiii noștri, in programul „Sănătos, curat!” ? 

Orice donație este binevenită și ne ajută să le oferim șansa la o viață bună copiilor și adulților de care ne 
ocupăm din Periș, Buriaș, Ologeni, Brătulești, Tâncăbești, dar și din București. 

Semnează formularul 200 sau 230 reprezentând dirijarea a 2% din impozitul pe venit reținut anul 

trecut de stat în favoarea asociației EduART.  

Completează cu numele nostru, CUI și codul bancar. 

Pentru donații în produse ori alte forme de ajutor ne puteți contacta la: 

telefon 0722914985 

email : eduartassociation@gmail.com 
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+  
Ca persoană fizică: 

Ne poți ajuta să continuăm educația creativă a copiilor cu jucării, materiale didactice, 
creioane colorate, lipici, acuarele, blocuri de desen.  

Donează lunar! 

n   50 de lei = materiale pentru o lună de ateliere de artă   

n   25 lei = putem sprijini un copil să învingă obezitatea!  

 

 

Date Asociația EduART :  

CUI 31542966  

 cont bancar:  BCR Plevnei, RO 41RNCB 0071134427580001 

Registrul Asociațiilor și fundațiilor numărul 65/09.04.2013 

Cum poți ajuta? 
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+  

Companiile pot ajuta diferit ! 

Alege să sponsorizezi cu 20% din impozitul datorat 
statului și să ajuți la dezvoltarea proiectelor pentru copii.  
Așa vei ști sigur ce se întâmplă cu banii tăi. 

Directionarea unei cote parte din impozitul pe profit prin 
sponsorizare nu afecteaza profitul net al companiei. 
Cadrul legal este Codul Fiscal.  

Contractul de sponsorizare este documentul care stă la 
baza relatiei prin care o companie sustine serviciile gratuite 
pe care noi le oferim copiilor. 

Poți alege unul din proietele noastre viitoare și vei fi sponsor 
exclusiv al acesteia. Numele companiei tale va fi scris pe 
toate materialele utilizate. 

Trimite sponsorizarea in contul Asociația EduART , CUI 
31542966, cont bancar:  BCR Plevnei, RO 41RNCB 
0071134427580001, Registrul Asociațiilor și fundațiilor 
numărul 65/09.04.2013 

 

Cum poți ajuta? 
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Date financiare 

EduART ( fostă arh. Ionescu Berechet)  a funcționat pe bază de voluntariat.  

Până în 2016, programele, proiectele și inițiativele noastre au fost rezultatul dăruirii voluntarilor și ale 

prietenilor acestora.  

Din 2016, devenită EduART, o nouă echipă a preluat programele asociației, ceea ce a dus și la 

diversificarea acestora: Donează un balon, Sănătos, curat!, înscrierea ca membru al EDU Group-rețeaua de 

organizații ce susțin educația. 

Preluarea a însemnat și continuarea muncii de a educa creativ copii din mediul rural și municipiul București.  

Concomitent, s-au intensificat eforturile pentru strângerea  de fonduri, iar prima situație financiară va fi 

disponibilă după încheierea anului financiar 2016. 

Cât privește cheltuielile, EduART are personal voluntar, iar fondurile se duc direct către beneficiari. 

  



+ Parteneri 
 
  

Asociatia Edulier 
Asociatia FaSCInation 
Atelier Berechet 
Acadele si jeleuri 
Acadele Bonito 
Bomboane Bucuria Bucuresti 
BonBons by Monica 
Rădulescu 
Black&Blue Media 
Biblioteca Metropolitană 
București 
CLUB CORTINA 
Cristi Decorazioni 
 
 
 
 
 

Dorin TUTUIANU 
Photography 
DORA Bloom 
Dreamcatchers România 
Fun Science 
HIMALAYA Herbals 
Mega-Image 
Palatul de Hârtie 
Papion 
PRIVILEG CATERING 
START-VARTA 
WebBuster 
 
 
 
 
 
 

Parteneri media: PRWave, 
Europa FM, Radio3net, 
tarancutaurbana.ro, 
tarabucatelor.ro, 
cristianaionescu.ro, 
radiolynx.ro, TV Links 
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+ Să ținem legătura! 

Asociația EduART  

telefon 0722914985 

email : eduartassociation@gmail.com 

 

 

Date financiare 

CUI 31542966 

cont bancar: RO 41RNCB 0071134427580001 

BCR Plevnei 

Registrul Asociațiilor și fundațiilor numărul 65/09.04.2013 

Strada Principala nr 103, Periș, județul Ilfov 
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