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Mesaj introductiv
Anul 2015 are o semnificaţie specială pentru noi, întrucat acesta a marcat începutul
activităţilor desfăşurate de Asociaţia PRAXIS IURIS în scopul îmbunătăţirii accesului la
educaţie şi învăţământ în România.

Suntem bucuroşi pentru că cele patru proiecte principale au fost definitivate, iar în urma
eforturilor depuse am reuşit să obţinem finanţarea necesară pentru a demara o serie de
măsuri în cadrul acestora.

Am încheiat astfel anul cu proiecte implementate în Mun. Bucureşti (Muntenia – Bucureşti),
Mun. Craiova (Oltenia, Jud. Dolj), Mun. Cluj-Napoca (Transilvania – Jud. Cluj) şi Localitatea
Dragomireşti (Moldova – Jud. Neamţ). Aceasta acoperire teritorială extinsă ne aduce multe
posibilităţi pentru viitoare parteneriate la nivel naţional. Suntem de asemenea entuziasmaţi
să constatăm ca există interes pentru desfăşurarea programelor educaţionale, precum şi
posibilitatea stabilirii unor relaţii de colaborare într-un termen scurt, în mai multe zone ale
ţării.

Vrem să mulţumim tuturor celor implicaţi şi în special partenerilor noştri, având speranţa că
în anul 2016 vom reuşi să consolidam relaţiile începute şi să demarăm noi colaborări prin
intermediul cărora să perfecţionăm şi să extindem activităţile asociaţiei.

La Mulţi Ani 2016!
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Misiune si obiectiv
Suntem convinşi de faptul că cea mai de preţ resursă a fiecărui individ este educaţia de care
beneficiază. În consecinţă, activitatea noastră se concentrează către elaborarea şi
implementarea proiectelor în domeniul educaţiei, urmărind să contribuim în acest mod la
îmbunătăţirea sistemului de învăţământ din Romania.

Implementarea majorităţii proiectelor se face în colaborare cu un partener de proiect,
respectiv cu o unitate de învăţământ, dar nu numai, care se arată interesată de programele
dezvoltate de asociaţie. Astfel, conceptul asociaţiei este pus în aplicare de parteneri care pot
urmări nemijlocit realizarea obiectivelor urmărite, asociaţia contribuind în toate cazurile şi cu
mijloace materiale necesare, în funcţie de natura proiectului.

Suntem conştienţi că atingerea unui scop atât de ambiţios va putea fi realizat numai cu
participarea activă şi susţinută a unui număr foarte de colaboratori, la nivelul întregii ţări,
motiv pentru care suntem întotdeauna deschişi colaborărilor cu persoane sau entităţi care
ne împărtăţesc valorile.

Deşi am ales să ne implicăm în domeniul educaţiei, ştim că nu este singurul domeniu care
poate beneficia de implicarea unor persoane dedicate şi perseverente. De aceea, atât prin
documentele şi ştirile publicate pe website-ul nostru, cât şi prin răspunsurile pe care le
oferim tuturor celor care ne contactează, ne dorim să ajutăm cu sfaturi orice persoane
determinate să înceapă un demers similar, indiferent de domeniul de activitate ales.
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Proiecte
Pentru atingerea scopului nostru, urmărim o serie de obiective, sau direcţii de activitate, pe
care le-am denumit „Proiecte”. În prezent, asociaţia a elaborat un număr de patru proiecte,
pentru care derulăm campanii de strângere a fondurilor necesare implementării lor:

Praxis EDU – proiectul principal dezvoltat de asociaţie, acesta are ca obiectiv înlesnirea
accesului elevilor la educaţie şi resurse educaţionale în scopul parcurgerii cu succes a
nivelelor sistemului de învăţământ românesc.

Praxis CSR – responsabilitatea socială (în engleză - Corporate Social Responsibility sau CSR)
se referă la răspunderea asumată de companii pentru impactul pe care îl au în societate.
Urmărim prin intermediul acestui proiect să creştem implicarea companiilor în viaţa
comunităţilor din care fac parte, prin determinarea acestora să desfăşoare acţiuni cu impact
social de interes general.

Praxis ACADEMIA – întrucât doi dintre membri asociaţiei sunt jurişti, iar o bună cunoaştere
a legilor într-un stat de drept este esenţială, asociaţia a dezvoltat un program de stagii de
practică destinat studenţilor facultăţilor de drept din ţară şi a unui sistem de burse care să le
permită acestora efectuarea stagiilor în cadrul marilor societăţi de avocatură.

Praxis LIBRIS - în societatea actuală, tehnologia a transformat metodele de predare şi,
implicit, pe cele de studiu iar capacitatea de a o folosi în scopul de a accesa informaţia ocupă
un loc important în procesul educaţional. Scopul proiectului este suplimentarea şi
îmbunătăţirea colecţiilor bibliotecilor din şcoli şi modernizarea dotărilor acestora în scopul
de a corespunde cerinţelor actuale.
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Rezultate 2015
Proiectul Praxis EDU

Cu ajutorul finanţării atrase de la sponsorul nostru principal – Hotelul Capital Plaza din
Municipiul Bucureşti, am reuşit ca în 2015 să bifăm o serie de rezultate importante în cadrul
principalului proiect al asociaţiei - Proiectul Praxis EDU. Astfel, fondurile atrase au fost
utilizate pentru implementarea următoarelor măsuri:

 Măsura „WEB Start!” – prin intermediul acestei măsuri, unităţile şcolare interesate
pot adresa o cerere pentru a beneficia de implementarea gratuită a unui website
realizat de asociaţie. Website-ul asigură o interfaţă uşoara şi utilizare facilă (verziunea
realizată fiind optimizată inclusiv pentru vizualizare de pe telefon mobil/tabletă),
precum şi o structura corentă şi cuprinzătoare;

 Măsura „Necesar 10!” – prin intermediul acestei măsuri, unităţile şcolare partenere
beneficiază de diverse dotări puse la dispoziţie de către asociaţie (ex.: calculatoare),
aceastea având sarcina de a se asigura că acestea sunt folosite la îndeplinirea
priorităţilor Proiectului Praxis EDU, respectiv: Prioritatea 1: îmbunătăţirea accesului la
internet şi resurse digitale, Prioritatea 2: actualizarea metodelor şi materialelor de
predare, Prioritatea 3: prevenire şi combaterea abandonului şcolar, Prioritatea 4:
stimularea incluziunii sociale şi implicare cetăţenească activă.
Prima faza a proiectului se derulează în cadrul instituţiilor partenere pe parcursul
anilor şcolari 2015 – 2016, 2016 – 2017.
De asemenea, unităţile partenere vor participa alături de asociaţie şi la
implementarea altor proiecte, pe măsură ce aceastea vor fi elaborate.

 Măsura „Educaţie prin sport!” – partenerii asociaţiei beneficiază de dotări specifice
desfăşurării activităţilor sportive (ex.: echipament sportiv), iar măsura se adaugă
activităţilor dezvoltate în cadrul Proiectului Praxis EDU şi este îndreaptată spre
realizarea Priorităţii 3: prevenire şi combaterea abandonului şcolar şi Priorităţii 4:
stimularea incluziunii sociale şi implicare cetăţenească activă.
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Ca şi in cazul măsurii “Necesar 10”, prima fază se va derula pe parcursul anilor şcolari
2015 – 2016, 2016 – 2017.

Beneficiari în cadrul Proiectului Praxis EDU au fost următoarele unităţi de învăţământ şi
organisme neguvernamentale:

Măsura „WEB Start!”



Şcoala Gimnazială Nr. 49 (Mun. Bucureşti) –– implementare website oferit gratuit de

asociaţie

Măsura „Necesar 10!”



Liceul Tehnologic Special Beethoven (Mun. Craiova) – 5 calculatoare noi Laptop

Lenovo G40-30;



Şcoala Gimanzială „Pr. Gheorghe Săndulescu” (Loc. Dragomireşti) - 5 calculatoare noi

Laptop Lenovo G40-30;



Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra” (Mun. Cluj-

Napoca) - 5 calculatoare noi Laptop Lenovo G40-30;

Măsura „Educaţie prin Sport!”



Asociaţia „CLUBUL SPORTIV SPEED BASKETBALL” (Mun. Bucureşti) – sistem de

baschet profesional (panou de baschet).

7

Proiectul Praxis CSR

Praxis CSR este un proiect foarte important al nostru, asociaţia urmărind ca prin intermediul
acestuia sa determine companiile să se implice în viaţa comunităţilor din care fac parte, prin
acţiuni cu impact social de interes general.

În cadrul acestui proiect, Asociaţia PRAXIS IURIS concepe, organizează şi implementează
campanii de responsabilitate socială pentru partenerii săi.

„Alege să te implici!”

Clienţii şi partenerii unui cabinet de avocatură din Mun. Bucureşti au fost informaţi în
perioada sarbătorilor de iarnă 2014 - 2015 despre activitatea unei organizaţii care oferă
îngrijire şi educaţie pe termen lung copiilor care au pierdut sprijinul familiei biologice.

Asociaţia PRAXIS IURIS s-a ocupat de conceperea şi editarea materialelor informative, a
gestionat relaţia cu partenerii şi clienţii cabinetului de avocatură şi a oferit suport
informaţional persoanelor interesate să contribuie financiar la activitatea respectivei
organizaţii.

Burse Cambridge English Language Assessment

Al doilea proiect CSR elaborat şi implementat de asociaţia noastră pentru cabinetul de
avocatură se adresează elevilor începând cu vârsta de 6 ani. Obiectivul programului este
stimularea interesului copiiilor faţă de studiul limbii engleze încă din primii ani de şcoală şi
îmbunătăţirea cunoştinţelor în acest domeniu.

Partenerul nostru a oferit elevilor unei şcoli din Municiupiul Bucureşti 5 burse pentru
examenele Cambridge English Language Assesment organizate de către British Council
România.
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Parteneriate
Cu toate că activitatea asociaţiei a debutat în acest an, suntem bucuroşi că am reuşit să
încheiem o serie de protocoale de colaborare cu unităţi de învăţământ, asociaţii
neguvernamentale şi alte entităţi din Municipiul Bucureşti şi din ţară.

Sperăm ca în anul 2016 să continuăm colaborarea cu aceştia şi să încheiem noi parteneriate
care să ne sprijine în demersurile noastre.

Municipiul Bucureşti
Şcoala Gimnazială Nr. 49
Asociaţia „CLUBUL SPORTIV SPEED BASKETBALL”
Cabinet de Avocat „Panaitescu Bogdan-Mihai”
Hotel Capital Plaza

Municipiul Craiova
Liceul Tehnologic Special „Beethoven”
Asociaţia „LIBERALII CRAIOVA”

Municipiul Cluj – Napoca
Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra”

Localitatea Dragomireşti (Jud. Piatra Neamţ)
Şcoala Gimanzială „Pr. Gheorghe Săndulescu”
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Informaţii financiare

Categorie Venit

Sumă (lei)

Donaţii, sponsorizări persoane fizice

4,650

Sponsorizări persoane juridice

30,000

Contribuţii 2%

171

Dobânzi bancare

106

Împrumuturi

200 lei
TOTAL

Categorie Cheltuieli

35,127

Sumă (lei)

Cheltuieli Proiecte

23,998.73

Salarii şi cheltuieli administrative

6,364,27

TOTAL

30,363
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Cum poţi să ajuţi?
Sponsorizări

Este foarte simplu să ne ajuţi şi tot ce trebuie să faci este să calculezi suma corespunzătoare
celor 20% din impozitul pe profit al companiei tale.

Legislaţia fiscală din România permite societăţilor să efectueze acte de sponsorizare, sumele
aferente fiind scăzute din impozitul pe profit datorat, dacă aceste cheltuieli sunt în limita a 3
la mie din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat. În concluzie costurile pentru
compania ta sunt zero.

Pentru informaţii suplimentare, contacteăza-ne la office@praxis-iuris.org, vom fi bucuroşi să
îţi punem la dispoziţie informatiile necesare.

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Asociaţia PRAXIS IURIS

Potrivit prevederilor legislaţiei fiscale, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a 2%
din impozitul pe venit plătit statului către o organizaţie non-guvernamentală.

1. Dacă ai realizat venituri doar din salariu, completează formularul 230 la punctul I cu
datele de identificare şi semnează-l (celelalte rubrici nu trebuie completate);

2. Dacă ai şi alte venituri în afara salariului, completează formularul 200.

Formularul poate fi depus la Administraţia Financiară de care aparţii, fie prin poştă cu
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie direct la sediul acesteia. Dacă iţi este
mai uşor şi vrei să te contactam noi, trimite-ne un mesaj la office@praxis-iuris.org.

11

Donaţii

Orice sumă ne este de folos şi ne poţi ajuta trimiţând-o prin virament bancar în contul
deschis la:

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti (Buzeşti)
RO37INGB 0000 9999 0487 1779
Beneficiar - Asociaţia PRAXIS IURIS

De asemenea, poţi întreba unitatea bancară la care ai conturile deschise despre posibilitatea
înfiinţării unei opţiuni de plată recurentă, prin care lunar să fie direcţionată automat o sumă
în contul Asociaţiei PRAXIS IUIRS, într-un cuantum stabilit de tine. Pentru orice informaţii,
trimite-ne un mesaj la office@praxis-iuris.org.
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