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Împreună cu partenerii noștri ne-am constituit într-o unitate
de intervenție rapidă în educație, pentru că nevoile actuale
au impus o astfel de reacție. Principiul care stă la baza
misiunii noastre e că nu poți aștepta când e vorba de
educația copiilor și că e nevoie de rezultate acum.

Construim punți între profesorii care cred în inovație și
mediul de business, fără a exclude forța comunităților. Iar
obiectivul final e să nu lăsăm niciun copil în urmă, pentru că
prin mobilizarea tuturor e posibil. În 2020, 20.000 de oameni
de business din 11 companii s-au implicat în digitalizarea
educației prin intermediul Narada.

Am provocat societatea la o Reacție pentru educație și s-a
concretizat în mai mult de 620.000 de copii care au primit

ANDRA MUNTEANU
C O - F O U N D E R

&

A D V O C A T E

acces la educația online și aproape 8000 de profesori care sau putut întâlni cu elevii în sălile virtuale de clasă.

Am ajuns în peste 40 de comunități ca să răspundem

nevoilor educaționale, iar prin mobilizarea liderilor din
industria IT și a comunităților, s-au strâns 40.000 de euro în
Criza sanitară sub semnul căreia s-a aflat anul trecut și care încă ne

doar 3 săpămâni, la turneul de șah Chess4Education.

afectează a funcționat ca un revelator pentru situația din educație. A
dezvoltat criza existentă și totodată a adâncit-o. Ne confruntăm deja cu un

În mai puțin de un an, Narada.ro s-a transformat dintr-o

procent ridicat de analfabetism funcțional - 42% potrivit studiilor

platformă într-o autentică societate virtuală, spațiu de

internaționale.

întâlnire al profesorilor, elevilor, oamenilor de business,

liderilor comunităților și tuturor celor care cred că educația
Cifra amenință să crească din cauza scenariilor restrictive impuse de

ne va oferi o lume mai bună tuturor.

pandemie cu încă 10%. 3 din 10 copii au acces limitat la școală,
absenteismul ne costă deja prea mult, în epoca digitalizării mulți copii nu au

Am convingerea că în România nu lipsesc resursele, ci

nici măcar încălțări în picioare, fără să ne mai referim la tablete sau

interconectarea, iar prin toate proiectele de până acum și

internet, iar profesorii depun eforturi uriașe pentru educația remedială sau,

cele care sunt în derulare, Narada sesizează problemele

în unele cazuri, pentru educația de orice fel.

apărute „la firul ierbii” și implică pentru soluționarea lor
mediul de business, comunitățile și pe oricine e sensibil la

Cred însă că, dincolo de consecințele negative, situațiile de criză au și

problema educației.

capacitatea de a crea poduri între lumi.
Cred că accesul real la educația de bună calitate n-ar trebui
Iar Narada și-a asumat exact această misiune – să răspundă rapid și eficient

să fie un privilegiu, ci un lucru firesc, iar rolul ei este de a

nevoii de continuare a educației de la distanță, să creeze punți între cei care

ajuta fiecare copil să-și descopere potențialul. Este scenariul

au nevoie de ajutor și cei care pot ajuta, să ofere profesorilor o platformă

spre care tindem și care ne poate oferi cea mai bună dintre

unde vocile lor să se facă auzite.

societățile în care putem trăi.

În 2020, am mobilizat toate resursele de care am dispus, începând cu
avantajele științei și logistica oferită de tehnologia secolului 21, până la
comunitatea de voluntari și mediul de afaceri.

NARADA ESTE O ORGANIZAȚIE FORMATĂ DIN PERSOANE DIN CELE MAI
VARIATE MEDII SOCIALE, DE LA STUDENȚI, LA OAMENI DE COMUNICARE,
IT-IȘTI, MANAGERI SAU ANTREPRENORI, TOȚI OAMENI DE ACȚIUNE AL
CĂROR SCOP ESTE ACELA DE A OFERI SOLUȚII EFICIENTE ȘI RAPIDE DE
MODERNIZARE A EDUCAȚIEI.

Credem că școala din România trebuie să facă pasul la un sistem de predare care să combine eficient metodele deja existente și tehnologia de
secol 21.

Știm că schimbarea concretă începe cu profesorii. Ei sunt oamenii care cunosc cel mai bine situația în școala lor, în sălile de clasă și în viața elevilor
lor. Ei sunt ambasadorii unei educații moderne. Pe ei, pe acești dascăli vizionari și proactivi vrem să-i găsim, să-i asistăm în procesul de a-și face
cunoscute nevoile și să-i punem în legătură cu toți oamenii de business implicați și responsabili care vor să pună umărul și să-i ajute.

Funcționăm pe modelul „comunități care ajută alte comunități’’, iar rolul nostru este să fim spațiul de întâlnire dintre ele. Și jucăm în ambele
echipe. Pe de o parte ghidăm profesorii din comunități defavorizate în a găsi soluții inovative pentru rezolvarea problemelor sau a lipsurilor
întâmpinate. Pe cealaltă parte, găsim oameni de business, companii, angajați ai lor, alți profesioniști și pe oricine vrea să contribuie și le aducem în
atenție nevoile profesorilor și ale elevilor lor.

Ca o echipă de intervenție ce oferă prim ajutor în educație. Asemenea unei
Unități de primiri urgențe în educație, avem agilitate și răspuns rapid și
țintit. Nu suntem mulți, dar avem acest ADN antreprenorial și un mindset
de acțiune. Nu ne oprim, orice ar fi. Vrem să schimbăm școala azi, acum,
copil cu copil și profesor cu profesor.

Pentru noi contează fiecare elev și fiecare profesor în parte. Suntem
empatici și curajoși, avem forță și ne suflecăm mânecile în secunda doi.
Când ne iese, o ținem tot așa, când nu ne iese, am învățat ceva și o luăm de
la capăt.

COMUNICĂM

ÎNTOTDEAUNA

TRANSPARENT

ATÂT

SCHIMBĂRILE

CONCRETE PE CARE LE PRODUCEM, CÂT ȘI INVESTIȚIILE CARE NE SUNT
NECESARE.

100%

DIN

PROFITUL

ACTIVITĂȚILOR

NOASTRE

SE

REÎNTOARCE PENTRU ACELAȘI OBIECTIV, DE A ACCELERA
MODERNIZAREA EDUCAȚIEI CĂTRE UNA DE SECOL 21.
Deși suntem o echipă mică și suntem organizați asemenea unui startup, cu
provocările de rigoare, experiența noastră antreprenorială ne ajută să ne
eficientizăm procesele interne și să urmărim mereu să obținem un impact
cât mai mare, consumând cât mai puține resurse. Iar în acest fel, să putem
ajunge la cât mai mulți elevi și profesori aflați în dificultate.

De asemenea, lucrăm continuu la dezvoltarea de mecanisme financiare

care să asigure sustenabilitatea financiară a organizației și care să acopere
costurile indirecte cu salariile, taxele, promovarea proiectelor, inclusiv cele
pentru cercetare și dezvoltarea de noi soluții pentru modernizarea
educației.

2020

Odată ce educația din România a intrat în stare de alertă, necesitatea unui
salt la condițiile tehnologice potrivite secolului 21 a devenit absolut
urgentă.

Cifrele în fața cărora am fost puși la startul pandemiei erau alarmante:
900.000 de copii deconectați de la școală pentru că ei sau profesorii lor nu
au efectiv mijloacele să lucreze online; 42% dintre tinerii din România sunt
analfabeți funcționali, iar scenariul pandemic amenință să urce acest

procent cu încă 10%.

Probleme din educație, acutizate odată cu contextul pandemic pe care încă
îl traversăm, riscau să se răsfrângă și asupra societății în ansamblul său,
costurile suportate pe întreaga durată de viață a unui tânăr care

abandonează timpuriu școala ajungând la 1-2 milioane de euro.

NE-AM SUFLECAT MÂNECILE ȘI
CU AGILITATEA CARACTERISTICĂ
AM VENIT ÎN ÎNTÂMPINAREA NECESITĂȚILOR PROFESORILOR ȘI
ELEVILOR AFLAȚI ÎN NEVOIE.

MEDIA
Apariții în
media
locală și
naționala

peste

200

Proiectele Narada au avut apariții în numeroase publicații și platforme
media online, printe acestea se numără: Ziarul Financiar, Mediafax, Wall –
Street, Republica, Evenimentul Zilei, Pro TV, Libertatea, etc.

Proiectele s-au bucurat și de vizibilitate în Social Media prin cross
promotion și implicare directă în susținerea inițiativelor.

APARIȚII ÎN SOCIAL

MEDIA

ȘCOALA S-A ÎNCHIS, DAR
EDUCAȚIA TREBUIA SĂ CONTINUE.

Deciziile oficialilor nu au ținut cont de realitățile din teren
și nu au fost însoțite de planuri de intervenție și remedire
rapidă.

Proiectul reprezintă invitația și apelul lansate de Narada pentru a construi un
sistem de reacție rapid și eficient, care să minimizeze consecințele pe care
declanșarea pandemiei și trecerea la învățământul online le-ar fi putut avea
asupra procesului educațional.

NARADA ALĂTURI DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘI CU SUSȚINEREA
CORA ROMÂNIA, AU VENIT ÎN SPRIJINUL PROFESORILOR ȘI ELEVILOR CU PATRU
MĂSURI ȘI INSTRUMENTE CONCRETE DE CONTINUARE A PROCESULUI

EDUCAȚIONAL DE LA DISTANȚĂ.

MAI EXACT, NARADA A:
✓ Oferit dotări materiale unor comunități;
✓ Pus la dispoziția cadrelor didactice un formular pentru exprimarea nevoilor

materiale;
✓ Lansat platforma narada.online;
✓ Creat o serie class-uri digitale.

Agregatorul de nevoi al profesorilor a vizat atât culegerea unor informații care să
ilustreze situația reală din teren în ceea ce privește condițiile de desfășurare a
activităților didactice online, cât și punerea la dispoziția acestora a unui
instrument cu ajutorul căruia au reușit să mobilizeze comunitățile în vederea
soluționării problemelor semnalate.

În plus, Narada a sprijinit profesorii ce și-au exprimat nevoile prin intermediul
formularului pus la dispoziția lor prin mobilizarea partenerilor, a comunității de
voluntari și a social media pentru a aduce în atenția publicului cazurile prezente

pe platformă și a atrage fonduri prin donații din comunități.

În cadrul proiectului au fost identificate și deservite nevoile a 7 comunități critice
din punct de vedere al conectivității, pentru a studia îndeaproape demersul
educațional de la distanță. Fără existența unui precedent istoric recent, cele 7
comunități au reprezentat un pilon important în analizarea situației la firul ierbii
și orientarea intervențiilor organizației pe baza rezultatelor analizei.

Având scopul de a susține profesorii în adaptarea modului de predare la
desfășurarea orelor online, a fost creată narada.online, platformă digitală
menită să adreseze nevoile de know - how ale profesorilor, pe care sunt
disponibile spații de lucru pentru fiecare dintre aplicațiile digitale folosite de
profesori în predarea la distanță.

ASTFEL,

7.779

DE PROFESORI AU BENEFICIAT DE CONȚINUTUL LIVRAT ȘI

CONSULTANȚĂ ONE TO MANY OFERITĂ DE VOLUNTARII NARADA.

ULTIMUL DAR NU CEL DIN URMĂ TASK FORCE

Printre profesorii NaradiX se numără: Adrian Despot,

A CREAT:

George Buhnici, Mircea Bravo, Sore, Alexandra Nechita,

Bianca Adam, Andrei Pitiș, Urania
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Cremene, Mihail

Pautov și mulți alții.

CLASS-URI DIGITALE

Abordând domenii diverse, seria de class-uri oferită prin
intermediul NaradiX a reprezentat o modalitate de

adresate în principal adolescenților, susținute de oameni de business,

învățare alternativă pentru educația tradițională, care s-a

personalități din showbiz, profesori și traineri.

bucurat de PESTE 350.000 DE VIZUALIZĂRI.

100+

7.779
620.000

FOLOSIND

PLATFORMA

NARADA

UN

ÎNVĂȚĂTOR, ÎN DOAR CÂTEVA ZILE, NU
DOAR

CĂ

ȘI-A

ATINS

TARGETUL,

DAR

L-A ȘI DEPĂȘIT CU 600%.

ÎNVĂȚĂTORUL CRISTIAN PETRESCU A DEPUS UN FORMULAR DE NEVOI PE
PLATFORMA DE CROWDFUNDING DEZVOLTATĂ DE NARADA, ADAPTATĂ
ÎNTOCMAI FINANȚĂRII PENTRU SALTUL LA EDUCAȚIA DIGITALĂ.

O săptămână mai târziu, avea fondurile necesare. Peste alte câteva zile făcea
deja livrările, împreună cu voluntarii naradieni, cu tabletele presetate, către
elevii săi.

În același timp, prin formularul de nevoi, Cristian a primit extra sprijinul unei
companii care a ales să contribuie cu alte 93 de tablete pentru copiii din școala

sa, învățătorul depășindu-și astfel targetul cu 600%.

RESURSE:
Bugetul proiectului a fost în valoare de

253,483 lei
•

84,3% parteneriat strategic

•

14,63% donații persoane fizice

•

1,34% donații persoane juridice

PROIECTUL A FOST
DERULAT ALĂTURI DE:

CU SPRIJINUL:

MEDIA
Apariții în
presa locală
și națională
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Astfel, având experiența proiectului Reacție pentru

de crowdfunding

Educație,

NARADA

LANSEAZĂ

PLATFORMA

DE

CROWDFUNDING DEDICATĂ PROFESORILOR, un spin off al
agregatorului de nevoi realizat și utilizat la scurt timp după
trecerea activităților didactice în mediul online.

La începutul anului școlar 2020-2021, deși la multe luni de la debutul
pandemiei, România era încă marcată de lipsa accesului la educație pentru
sute de mii de copii, fapt ce amenință să agraveze pierderile din procesul de
învățare deja suferite de aceștia.

Platforma are scopul de a deveni un sistem imunitar al
comunităților educaționale vulnerabile, un mecanism care
să-și autogenereze resursele, care să fie independent de

Într-un astfel de context, necesitatea era una clară: implementarea unei
soluții rapide care să deservească nevoile a cât mai mulți elevi și profesori.

dorința, voința sau putința oricărei mari organizații și care
să asigure resursele necesare pentru educație de calitate.

Prin intermediul platformei, profesorii cu inițiativă s-au
înregistrat și au depus proiecte de finanțare, iar ulterior șiau mobilizat comunitatea să contribuie prin donații pentru
soluționarea problemelor pe care aceștia le întâmpinau în
derularea procesului educațional.

Expediție în vârful stiloului
Sprijinul acordat profesorilor în a dispune de resursele necesare pentru a
desfășura școala de la distanță, atât necesare lor, cât și elevilor, nu s-a
încheiat în momentul în care aceștia au avut acces la platforma de
crowdfunding.

Pentru a susține eforturile acestora de a strânge donații
din comunitate, Narada a conectat profesorii cu 30 de
oameni business, trainers și coaches, dar mai ales oameni
de bine, care au înțeles ce impact puternic poate avea
implicarea lor în viața copiilor din medii vulnerabile.

Aceștia s-au alăturat expediției către vârful stiloului și,
timp de 3 săptămâni, i-au îndrumat și sprijinit pe profesori
în eforturile lor de a strânge donații.

de crowdfunding

43

“

Sunt recunoscător că am primit tableta, deoarece nu
puteam comunica cu colegii în online. Chiar dacă ne-am
întors la școală, tabletele ne ajută foarte mult pentru că

ce vizau CONECTAREA la școala online pentru elevi și/sau profesori, soluții de

putem face ALTFEL de ore la toate materiile.

tehnologie pentru CLASA SECOLULUI XXI care să faciliteze procesul de predare

Cătălin, 12 ani, elev la Școala Generală din Cormaia

în format mixt sau încurajarea metodelor inovative de predare pentru
disciplinele STEAM, au fost depuse și soluționate prin intermediul platformei

Îmi place foarte mult să folosesc creioanele pe tabla cea

de crowdfunding.

nouă...parcă sunt creioane magice. Și lecțiile sunt parcă
mai ușoare.
Teodora, 6 ani, elevă la Școala Gimnazială nr. 28, Galați

ASTFEL,
5214

PRIN
DE

PROFESORI,
AU

CELE

1.927

DE

ELEVI

ȘI

PESTE

DIN

DE

JUDEȚE

BENEFICIAT

20
DE

SPRIJIN

DONAȚII,
150
ALE

NARADIAN

DE
ȚĂRII
ÎN

A

Viața mea și a colegilor mei s-a schimbat foarte mult de
când folosim tabletele în sala de clasă. Este mult mai ușor,
au destul spațiu pentru a instala aplicațiile de care avem
nevoie și sunt mult mai ușor de folosit. Acum sunt foarte

RĂMÂNE CONECTAȚI LA EDUCAȚIE.

fericită că avem și tablă interactivă! Suntem foarte
recunoscători pentru tot! Mulțumim!
Maria, 11 ani, elevă la Liceul Tehnologic "Carol I" Valea Doftanei

Octombrie
2020

2021

Martie

RESURSE
PUSĂ LA DISPOZIȚIA PROFESORILOR CU INIȚIATIVĂ DIN ROMÂNIA CU SPRIJINUL:

Bugetul proiectului a fost
în valoare de

1.202.340lei
LA REALIZAREA PROIECTELOR DEPUSE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI AU CONTRIBUIT

•

56,87% parteneriate strategice

•

32,01% donații persoane fizice

•

11,11% donații persoane juridice

MEDIA
Apariții în
presa locală
și naționala
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Drumul spre școală
Eforturilor Narada de a aduce elevii și profesorii din mediile
vulnerabile mai aproape de educație s-au alăturat Petrom și
Mastercard, desfășurând campania „Drumul spre școală”.
Campania a vizat atât dublarea eforturilor de crowdfunding ale
Narada, prin strângerea de donații de la clienții benzinăriilor care

au donat echivalentul în lei al kilometrilor pe care ar fi trebuit săi parcurgă între școală și casă, dar și sprijin în mod direct în
achiziționarea de device-uri care să permită

conectarea la

școala online, dar și modernizarea infrastructurii claselor.

CAMPANIA

„DRUMUL

IMPACTAT

ÎN

TOTAL

3.509

DE

PROFESORI
ȘI

MOD

DE

LA

STRUCTURILE

SPRE

DIRECT
DE

ELEVI

TOATE
DE

ȘCOALĂ”
UN
ȘI

A

NUMĂR
29

DE

NIVELURILE
ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR.

INIȚIATIVĂ
MARCA

10

DINTRE

CU SPRIJINUL

COMUNITĂȚILE

ADRESATE

AU

FOST

SELECTATE

PENTRU

ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE DE LIVRARE A DISPOZITIVELOR NECESARE,
LIVRĂRI LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANȚI AI STAȚIILOR PETROM, CARE
AU CUNOSCUT ASTFEL REALITATEA ȘCOLILOR DIN PROPRIILE COMUNITĂȚI SAU
DIN COMUNITĂȚILE APROPIATE.

MEDIA
Apariții în
presa locală
și națională
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TURNEUL

În cele 3 ore și jumătate, moderate de George Buhnici și
cu implicarea unui maestru al sportului, Adrian Stanca,

CHESS4EDUCATION

arbitru de șah și organizator de competiții, participanții
au făcut mutări care nu au contat doar pe tabla de șah,
ci care au reprezentat investiții în viitorul copiilor din

ÎN

LUPTA

PENTRU

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
ROMÂNEȘTI,

FĂCUT
ȘAH,
LA

DIN

LIDERII

MUTAREA

DIGITALIZAREA

INDUSTRIEI

DECISIVĂ

CONTRIBUIND,

PRIN

LA

AU

Turneul de șah online Chess4Education a demonstrat că

DE

solidaritatea, puterea celor mulți focalizată spre

PARTICIPAREA

susținerea unor visuri mari și totodată firești, cum ar fi

ONLINE

accesul la educație este o forță care schimbă lucrurile,

PE

COMPETIȚIA

CHESS4EDUCATION,

Curcani.

ȘCOLILE
IT

TABLA

DOTAREA

CU

reușind să strângă 40.000 euro în doar 3 săptămâni.

TEHNOLOGIE A 245 DE ELEVI.

CIFRE

175 donații
26.000
de vizualizări LIVE
95
de participanți la competiție
11
companii care au donat, printre care:

MEDIA
Apariții în
presa locală
și naționala

15

Campania s-a derulat prin intermediul unor pagini de

de Employee Fundraising

crowdfunding dedicate companiilor ce s-au alăturat
demersului naradian, iar angajații s-au implicat prin
donații, punctuale sau recurente, contribuind astfel la
șansele de reușită ale copiilor aflați în nevoie.

Inovația este esența fiecărei acțiuni naradiene și mai ales în contextul
pandemic în fața căruia a fost pusă educația din România, Narada a dezvoltat
un instrument prin care să asigure resursele necesare identificării și deservirii
nevoilor celor care nu aveau acces la școala online.

EMPLOYEE Fundraising
20.000 oameni

Campania de Employee Fundraising a reprezentat inițiativa susținută prin

din business

implicarea angajaților companiilor partenere, prin intermediul căreia aceștia

s-au implicat activ pentru

au avut șansa de a contribui în mod direct la susținerea elevilor și profesorilor

a susține Narada.

din mediile vulnerabile.

11 companii
Septembrie

ce s-au alăturat inițiativei.

Octombrie

2.731 de elevi
ce erau deconectați de la educație,

PUSĂ LA DISPOZIȚIA PROFESORILOR CU INIȚIATIVĂ DIN ROMÂNIA CU SPRIJINUL:

au primt șansa la un act educațional favorabil.

MEDIA
Apariții în
presa locală
și naționala
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Septembrie

Narada BOX

Martie
UN

PROIECT

INIȚIATIVA
VOLUNTARI
UL

LA

DE

NARADA,

DE

ESTE

PRIM

EDUCAȚIONAL,
SOLUȚIE

DEMARAT

COMUNITĂȚII

DE

KIT-

AJUTOR

CONCEPUT
URGENȚĂ

CA

O
ÎN

EDUCAȚIE.

Proiectul a reușit să secundeze eforturile colective de
menținere a procesului educațional în desfășurare, oferind
elevilor și profesorilor dispozitive care să fie utilizate pentru
școlarizarea online.

Ceea ce a început ca o inițiativă de oferire sau modernizare
a resurselor tehnologice în școli a devenit, pe parcursul
celor 6 luni de desfășurare ale proiectului, un kit tehnologic
de urgență pentru comunitățile vulnerabile care au fost
complet deconectate de la școala online.

Narada BOX
322 OAMENI DE BINE
au donat 611 device -uri precum laptopuri, pc-uri, tablete, smartphone -uri,
imprimante

și accesorii.

59 DE VOLUNTARI
au servisat device -urile

și le-au

distribuit către cei

2024 DE BENEFICIARI
toți elevi și profesori din 21 de
comunități

vulnerabile

ale României.

RESURSE
Bugetul proiectului a fost
în valoare de

105.449 lei
•

64,67% parteneriate strategice

•

32,01% donații persoane fizice

•

11,62% donații persoane juridice

O INIȚIATIVĂ A VOLUNTARILOR

SUSȚINUTĂ DE:

NARADA, FINANȚATĂ DE
PARTENERI
OPERAȚIONALI:

PRIETENI AI EDUCAȚIEI CARE AU CONTRIBUIT:
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VENITURI TOTALE:

2.189.725lei
PROIECTUL REACȚIE PENTRU EDUCAȚIE A FOST UNA DINTRE CELE 20 DE

RESURSE ORGANIZAȚIONALE ÎN VALOARE 320.435 LEI

INIȚIATIVE ROMÂNEȘTI SELECTATE DE SECRETARIATUL GENERAL AL

DINTRE CARE 45,58% DIN PARTENERIATE STRATEGICE,

GUVERNULUI PENTRU A REPREZENTA ROMÂNIA ÎN GOVERNMENT AFTER

44,31% DIN CAMPANIA DE EMPLOYEE FUNDRAISING, 10,11%

SHOCK, GRUP DE LUCRU FORMAT DIN REPREZENTANȚII AI 68 DE ȚĂRI.

DIN DONATII PERSOANE JURIDICE.

RESURSE PENTRU PROIECTELE DIN 2021 ÎN VALOARE DE
TOP 10 FINALIȘTI AI CAMEREI DE COMERȚ FRANCEZE PENTRU PREMIUL

308.000

LEI

BUSINESS CHALLENGES.

STRATEGICE

PROVENIND

DIN

100%

PARTENERIATE

NARADA ESTE O ORGANIZAȚIE CE A LUAT NAȘTERE SUB
PREMIUL PENTRU LIDERII ANULUI ÎN EDUCAȚIE PENTRU COPII, ÎN CADRUL

UMBRELA:

GALEI ITSY BITSY „LIDERI PENTRU LIDERAȘI”.

PREMIUL TOYP - TEN OUTSTANDING YOUNG PERSONS, OFERIT DE JCI
ROMÂNIA, PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ALĂTURI DE NARADA.

CE S-A BUCURAT DE SPRIJINUL:

D A N B E R T E A N U

A N D R A

Honorary Co-Founder

General manager & Co-founder

M U N T E A N U

A L E X

E N A C H E

L A U R A

Financial manager & Co-founder

B A C I U

Honorary Co-Founder

A N D R E I

C R I S T I N A

G E O R G I A N A

N Ă S T A S E

C O J O C A R U

M I L E S C U

G H E R M A N

Systems Architect

Project Manager Naradix

Communication Manager

Fundraising Officer

R A M O N A

G A B R I E L A

A L I N A

Teachers' Community

C A L O I A N

B U R L A C U

J I A N U

Manager

Project assistant

Advocate

Strategist

A N C A

P A V E L

R A L U C A

D A N

R A L U C A

M I H A E L A

R A L U C A

A N D R E I

A N D R E E A

B E R T E A N U

C O M Ă N E S C U

G Î N J U

N E G R E A

P I T I Ș

R O Ș C A

CEO Bittnet Training, VP of

Senior Partner

Founding partner

Country Manager România -

Founder & CEO at Simple

Founder The Vast &

Education Bittnet Group, Board

Grecu & Asociații

Erudio

2Performant.com

Capital

The Curious, Founder RBL

Member RBL

E-mail: andra@narada.ro
Telefon: (+40) 757 124 124
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