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PROIECTE

In cadrul candidaturii Bucureștiului la titlul de 
capitală europeană a culturii, am coordonat alături de 
Asociația Arena un proiect de artă urbană. O echipă 
de artişti a lucrat cu 19 copii din Giulești, provocându-
i să povestească despre viața din cartier. Astfel au fost 
create o bandă desenată - "De unde ești? Din 
Giulești!" (Alexandru Ciubotariu & Adina Popescu), 2 
murale in situ (Pisica pătrată), o expoziție de 
fotografie (Roald Aron) și o instalație video (BHM).
250 de benzi desenate au fost donate în școli și 
biblioteci.

Live from Giulești / 05 - 09 2016

Noii Povestitori este un proiect pentru creatorii de 
literatură pentru copii care vor să dea glas 
personajelor de etnie romă. Pentru prima ediție, am 
organizat 12 ateliere creative la care a participat un 
grup de copii de la Clubul de Educație Alternativă din 
Ferentari (CEA). Poveștile lor au fost o sursă de 
inspirație și documentare pentru "Povestea kendamei 
pierdute", creată de Adina Rosetti & Irina Dobrescu.
5oo de cărți au fost donate în 18 școli din rețeaua 
Teach for Romania, 2 școli din Tulcea și CEA.

Noii Povestitori / 05 2017 - 06 2018

Alături de Citim Impreună Romania, am organizat un 
seminar pentru 17 de autori și ilustratori români. In 
cadrul acestor întâlniri, Jane G. Meyer, scriitoare și 
editoare de cărți pentru copii din Santa Barbara, a 
ținut o formare despre cum se scriu cărțile ilustrate cu 
texte sub 1000 de cuvinte.

Mini-doză de grandoare / 03 2018



EVENIMENTE

Am organizat alături de editura Arthur lansarea 
"Poveștii kendamei pierdute" - prima carte pentru 
copii cu personaje rome din literatura română - la 
Salonul Internațional Bookfest din București. 

Lansare "Povestea kendamei pierdute"
1 iunie 2018

Scriitoarea Adina Rosetti a revenit la Clubul de 
Educație Alternativă din Ferentari pentru un atelier 
de lectură. Micii povestitori au citit împreună pentru 
prima dată "Povestea kendamei pierdute", inspirată 
din poveștile lor.

Luna literaturii europene
9 octombrie 2018

Timp de trei zile am fost la Street Delivery Craiova, unde 
asociația noastră a avut un stand.
Am citit "Povestea kendamei pierdute", am organizat 
mini-ateliere de lectură, activități creative și discuții 
cu copiii și cu părinții. 

Street Delivery Craiova
7 - 9 septembrie 2018



CIFRE CHEIE

de benzi desenate - "De unde 
ești? Din Giulești!" -  au fost 
donate în școli și biblioteci.

de exemplare ale "Poveștii 
kendamei pierdute" au fost 
donate în școli din rețeaua 
Teach for Romania și Clubul de 
Educație Alternativă din 
Ferentari. 

de profesori au folosit în clasă 
ghidul pedagogic pe care l-am 
creat pentru "Povestea kendamei 
pierdute".

de copii din Giulești și Ferentari 
au participat la ateliere creative 
și au devenit eroi de carte.

autori de literatură pentru copii 
au participat la o serie de 
întâlniri despre cărțile ilustrate 
cu texte sub 1000 de cuvinte, 
esențiale în literație.

250

500

25

30

17

de elevi au citit "Povestea 
kendamei pierdute" și au 
realizat activități bazate pe 
carte. 

400



OBIECTIVE 2019

Alături de Citim Impreună România, organizăm între 22 
și 24 martie un atelier de creație pentru 22 de scriitori și 
ilustratori. 
Atelierul va fi susținut de Michel Van Zeveren, un 
cunoscut scriitor și ilustrator din Belgia. 
In cadrul Incubatorului, vom organiza și un concurs, iar 
cartea premiată va fi publicată de editura Cartea 
copiilor. 
Vom dona 1000 de exemplare către 66 de grădinițe din 
rețeaua OvidiuRo, unde educatorii vor realiza o serie de 
activități de literație. 
 
Proiectul este finanțat printr-un grant oferit de AFCN.

Incubatorul de povești colorate

Ne propunem să organizăm a doua ediție a proiectului 
Noii Povestitori, dar de data aceasta ne dorim să 
publicăm o carte ilustrată pentru preșcolari. 
 
Proiectul este în curs de finanțare. 

Noii Povestitori 2



REZUMAT FINANCIAR

0 RON 10,000 RON 20,000 RON 30,000 RON 40,000 RON 50,000 RON

Onorarii echipa proiect 

Onorarii artiști & formatori 

Producție & materiale ateliere 

Promovare 

Servicii tehnice 

Print & achiziții carte 

Catering 

Transport & cazare 

Total: 97 261 RON

LIVE FROM GIULESTI a fost finațat de ARCUB,  în cadrul București, capitală culturală / 
Acceleratorul de idei. Buget total: 43 500 RON

NOII POVESTITORI a fost finațat de donatori individuali printr-o campanie de fundraising, de 
Fundația Autonom și de Consiliul Europei. Buget total: 39 779 RON

Cheltuieli 2016 - 2018

Detalii finanțare 2016 - 2018

MINI-DOZA DE GRANDOARE a fost sponsorizat de Editura Cartea Copiilor, de un donator 
anonim și de Cristina Kreindler. De asemenea, cei 17 participanți au plătit o taxă de 150 RON 
sau 200 RON, în funcție de momentul înscrierii. Buget total: 13 982 RON 



Cum ne puteți ajuta
Transfer bancar
Asociația Cu Alte Cuvinte
Raiffeisen Bank, Agenția Iancului
RZBRROBU
RO27 RZBR 0000 0600 1929 3789 (cont în lei)

Contact
www.cualtecuvinte.com
asociatia.cualtecuvinte@gmail.com
 
Facebook: @cualtecuvinte

Ilustrația de pe prima pagină aparține Irinei Dobrescu. 
A fost realizată pentru "Povestea kendamei pierdute", 
publicată de editura Arthur.


