
Activități: 

2018 

 

 

 Am început campania 10.000 pentru o Viață prin distribuirea a 10 mii de flyere în 

diverse localități din țară (Constanța, Zalău, Tg-Jiu, etc - mulțumiri SfatulFamiliei.ro 

și SpV). 

http://www.sfatulfamiliei.ro/
http://studentipentruviata.ro/


 Am organizat o frumoasă excursie în 2 iulie - Tg-Jiu-Hațeg(rezervația de zimbri)-

Măn. Prislop-Lacul Cinciș-Măn. Ghelari-Măn. Lainici...-Tg-Jiu (persoanele cu 

handicap și copiii au beneficiat de gratuitate) 

 de 1 iunie (Ziua copilului născut/nenăscut cu/fără dizabilități) am oferit o plimbare 

gratuită cu trenulețul electric din Parcul Central pentru 21 copii 

 Vizionare de film - Fireproof (Furtuna de foc) - 19 mai, ora 11.00, la Centrul IOSUA 

 pe 2 iunie de Ziua Adopției am vizionat Ostrov, pe 23 iunie am urmărit ,,Bella" 

1. Odată cu găsirea unui sediu de lucru cu copiii, vom începe art-terapia: muzică, dans, 

film, handmade, pictură, lectură, teatru, etc. Orice sprijin sau sugestie e binevenită! 

Sprijinim Tabăra O rază de Speranță de la centrul IOSUA (al APHO), Tg-Jiu, 26-31 iulie, 

dedicată persoanelor cu Sindrom Down 

,,Tabăra O Rază de Speranță este un proiect al Organizației S.T.A.R. Children Relief. 

S.T.A.R. Children Relief este o organizație nonprofit, din SUA,  fondată în anul 2000 de către 

Adriana Henderson și este consacrată ajutorării copiilor. 

Scopul nostru este să le îmbogățim viața prin crearea unor oportunități memorabile și plăcute, 

pe care le dorim emoționante și de mare impact." 

Tabăra de la Tismana, în 1-3 iulie, dedicată persoanelor cu Sindrom Down și alte dizabilități - 

anulată  

Expoziția SDD (Stop Discriminating Down) desfășurată în martie-aprilie la Biblioteca 

Județeană Christian Tell Gorj este prezentă în mai-iunie în mijloacele de transport în comun 

din Tg-Jiu, mulțumită conducerii Transloc! 

Luna/Marșul pentru Viață - martie 2018 

Activități 2017 

Marţi, 3 octombrie 2017, ora 13.00, vă aşteptăm din nou la film (PODUL) la sediul 

Christian din str. Mioriţei. Povestea unui tată ce are de ales între a salva viaţa unicului 

fiu sau viaţa tuturor oamenilor dintr-un tren. Radu şi echipa D.ARTT (la acel moment, 

am premiat un om deosebit, Neluțu Trandafir) 

 participarea la Festivalul Bucuriei, 8-10 septembrie, Horezu (VL) - mulțumiri pentru 

momentele extraordinare Asociației Down Vâlcea. Poze găsiți pe pagina lor de FB. 

 participarea la seminarul „Oportunități de formare și perfecționare profesională – 

Bune practici în soluționarea unor probleme de ordin social prin serviciile acordate 

comunității”, organizat de APHO, la sediul prietenilor noștri de la centrul Christian, 28 

iunie 

 participarea la Ziua copilului născut și nenăscut, 1 iunie, alături de ASCOR Tg-Jiu 

 participarea la dezbaterea Acces la sănătate - aprilie 2017 

25 aprilie - la sediul Christian, vizionarea filmului Eu sunt SAM - despre film detalii aici 

http://www.camprayofhope.org/in-romanian.html
http://www.gorjeanul.ro/actualitate/un-nou-centru-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-inaugurat-la-targu-jiu#.WvnYt--FMy4
https://www.facebook.com/pg/asociatiapersoanelorcuhandicapdinoltenia/about/
http://www.starchildrenrelief.org/index.html
http://www.transloc.ro/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010757256029
http://www.igj.ro/social/solutii-pentru-formarea-profesionala-persoanelor-cu-handicap-nu-este-suficient-sa-acorzi-ajutoare-sociale.html
http://www.igj.ro/social/solutii-pentru-formarea-profesionala-persoanelor-cu-handicap-nu-este-suficient-sa-acorzi-ajutoare-sociale.html
http://www.igj.ro/social/solutii-pentru-formarea-profesionala-persoanelor-cu-handicap-nu-este-suficient-sa-acorzi-ajutoare-sociale.html
https://www.facebook.com/pg/asociatiapersoanelorcuhandicapdinoltenia/about/
https://ascortgjiu2002.wordpress.com/
http://cult-ura.ro/acces-la-sanatate-manifestare-organizata-de-coalitia-organizatiilor-pacientilor-cu-afectiuni-cronice-la-targu-jiu/
http://www.filme-bune.net/i-am-sam-film-online-subtitrat-in-romana/


24 martie - participarea la Gala premiilor „Euro Education Federation", ediția I, 2017 

(premiul primit ne onorează și ne încurajează să continuăm munca începută) 

Luna pentru Viață și Marșul pentru Viață (25 martie) 

Blog:https://proiectulsindromdown.info/ 

Publicăm periodic și pe culturaVietii și avem pe pagina de Facebook conținut EXCLUSIV. 

Activități 2016 

Pe 28.11.2016 am organizat masa rotundă ,,Sindromul Down. Oportunități și Temeri" cu 

găzduirea Vasiliada Tg-Jiu și participarea unor cadre didactice din Gorj. 

Pe 1 octombrie 2016, am vizitat Măn. Prislop, Măn. Lainici și Măn. Vișina. Poze aici 

Persoanele cu SD/handicap și copiii au beneficiat de gratuitate. 

1. Marșul pentru Viață - 26 martie 2016. (acatist, conferință despre autism și sindrom 

Down cu invitați din Arad/Băilești/, Marșul propriu-zis) 

2. O excursie pelerinaj. Cultura și credința mână-n mână - 11 iunie, Tg-Jiu, Hobița (Casa 

lui Constantin Brâncuși), Măn. Tismana (moaștele Sf. Nicodim, Sf. Ioan Gură de Aur 

și Sf. Ignatie Teoforul). 

3. Sf. Maslu pentru copiii cu Down/orice alte dizabilități - ultima joi din lună, ora 17.00, 

locație zona Paralela 45, Biserica Înălțarea Domnului Tg-Jiu. (28 ianuarie 2016 - beneficiari 5 

copii și părinții lor, 25 februarie, 31 martie, 21 aprilie, 26 mai, 30 iunie, 28 iulie, 25 august, 29 

septembrie, 27 octombrie, 24 noiembrie, 26 ianuarie 2017) - NU se mai organizează! 

4. Cu ajutorul Andreiei Diaconița, site-ul http://stopdiscriminatingdown.com/ro/petitia/ este 

disponibil în română. 

5. Volumul cărților din Biblioteca DART crește încet, dar sigur :) - peste 80 volume 

6. distribuirea gratuită a 10 volume din cartea „Despre avort. Motive, traume, consecințe”, 

distribuirea de material provita la diverse activități la care am luat parte, de ex. Ziua Copilului 

născut și nenăscut, 1 iunie, organizator ASCOR Tg-Jiu 

7. editarea revistei Zâmbet de copil (tiraj 63 ex. - distribuire locală/națională + Republica 

Moldova). 

8. Moșul vine la DART - 19 decembrie 2015 - beneficiari direcți 13 copii 

Orice donație e binevenită! Mulțumiri Parohiei Sf. Efrem din Anglia și tuturor celor ce ne 

sprijină în diverse feluri, cunoscuți și necunoscuți! 

9. Susținem Legea inocenței copilăriei a domnului deputat Ninel Peia! FB aici și aici 

Despre Alianța Părinților în emisiunea Credo a Pr. Nicolae Chivulescu aici - 3 septembrie 

2016 

http://www.euroeducation.ro/tag/gala-premiilor-euro-education/
https://asociatiadart.info/mars/
https://proiectulsindromdown.info/
http://www.culturavietii.ro/handicap/sindrom-down/
https://www.facebook.com/asociatia.dart.tgjiu/
https://www.facebook.com/radu.bogdan.butu/photos_all
https://asociatiadart.info/mars/
http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/sfintele-taine/taina-sfantului-maslu-69140.html
http://stopdiscriminatingdown.com/ro/petitia/
https://asociatiadart.info/biblioteca/
http://www.culturavietii.ro/2015/06/12/aparitie-editoriala-despre-avort-motive-traume-consecinte/
https://asociatiadart.info/2015/12/19/sa-ne-daruim-copiilor-cu-sindrom-down/
http://aliantaparintilor.ro/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012091901375
https://www.facebook.com/aliantaparintilor.gorj/
http://www.tvsud.ro/emisiunea-credo-03-08-2016.html#.V9Ok6zU8Cc7


Afilieri: Coaliția pentru Cultură, Coaliția pentru Familie , Euro Education Federation 

și  Alianța Națională pentru Femeie și Copil 

 

Vă invităm să ne cunoaștem! 

 

Sediu social: Mun. Tg-Jiu, Bld. Ecaterina Teodoroiu, bl. 38A, sc. 6, ap. 20, jud. Gorj. 
 
Adresă de corespondenţă: Aleea Lucian Blaga, bloc 1, sc. 2, ap. 5, Tg-Jiu, Gorj (cartier ANL 
Narciselor) 
 
E-mail: AsociatiaDART@gmail.com 
 
Telefon: +4 0768.35.76.75 (Orange) 
 
www.proiectulsindromdown.wordpress.com – 
 
Grupul de discuţii intern al Proiectului Sindrom Down aici 
 
Google+ aici 
 
https://twitter.com/Down_ArtTherapy 
 
Cont Youtube: aici 
 
FB: https://www.facebook.com/asociatia.dart.tgjiu 
https://www.facebook.com/groups/sindrom.down.gorj/ 
 
                                                            ECHIPA: 
 
Buțu Radu Bogdan – președinte                              Stoicoiu Elena Janina – vicepreședinte 
                                      Buțu Ionela Monica – secretar 
 Ungureanu Adelin – director de programe și Ungureanu Roxana – manager de proiecte 
                                               Chimerel Cătălin și Raluca. 

http://www.euroeducation.ro/coalitiei-pentru-cultura-are-deja-patru-organizatii-componente/
http://coalitiapentrufamilie.ro/
http://www.euroeducation.ro/
http://www.euroeducation.ro/
https://femeiesicopil.ro/
mailto:AsociatiaDART@gmail.com
http://www.proiectulsindromdown.wordpress.com/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/proiectulsindromdown/info
https://plus.google.com/u/0/105349772095463750828/posts/p/pub
https://twitter.com/Down_ArtTherapy
https://www.youtube.com/channel/UCTXIJKrxiI85mbK_6iBJTsg
https://www.facebook.com/asociatia.dart.tgjiu
https://www.facebook.com/groups/sindrom.down.gorj/


- În Registrul Național ONG ne găsiți la pagina 24, nr. crt. 1185: Asociatii25052015_1 

 

 

https://asociatiadart.files.wordpress.com/2014/11/asociatii25052015_1.pdf
https://asociatiadart.files.wordpress.com/2014/11/dart-sigla.jpg

