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Asociaţia Maia s-a înfiinţat în anul 2002 cu 

misiunea de a derula proiecte în sectorul social, 

în diverse regiuni din România, răspunzând 

nevoilor identificate la grupurile dezavantajate 

sau potențial dezavantajate, atât prin soluţii 

punctuale cât și prin inițiative pe termen lung, 

sustenabile. Ulterior, Asociația a dezvoltat și un 

palier de lucru în domeniul cultural, astfel că, 

împreună cu partenerii săi, organizează și susține 

proiecte culturale de promovare și diseminare 

a artei și culturii românești contemporane 

și proiecte de educație non-formală.
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Programul de integrare socială presupune 

conceperea și demararea de proiecte care să 

contribuie la dezvoltarea durabilă a unor 

grupuri sociale dezavantajate

(educație continuă, reconversie profesională, 

sustenabilitatea profesionalizării în vederea 

menținerii unui loc de muncă).

Despre noi
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Atelierul MAIA

a luat naştere din drag pentru 

tradiţie, apreciere pentru 

frumosul contemporan şi grija 

pentru oameni.

* persoane cu dizabilități, femei, persoane de etnie romă, persoane afectate de boli care le 

influențează viața profesională și socială (HIV/SIDA, cancer etc.), familii monoparentale.

ATELIER MAIA,
obiecte decorative realizate manual în cadrul Atelierului ocupațional 

Proiectul face parte din programul de 

dezvoltare sustenabilă a Asociaţiei Maia şi 

urmăreşte reconversia profesională şi 

profesionalizarea unor persoane provenind 

din grupuri vulnerabile*, prin desăvârşirea 

unor produse realizate de către artişti 

profesionişti din România. 

Produse realizate manual

Sub conceptul „Atelier MAIA” sunt realizate 

și comercializate articole decorative și sunt 

organizate ateliere ocupaţionale pentru 

persoane aparţinătoare grupurilor vulnerabile.



Design

Design-ul de produs din catalogul acestui an a fost realizat de 

Ana Ioneci ., pe care noi o cunoaștem  cu brand-ul  “Atelier Mini Mi”

https://www.facebook.com/minimi.hainutzecopii
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Design

 La realizarea produselor au lucrat voluntarii Asociației Maia

în vederea susținerii proiectelor ce au ca beneficiari copiii

și se deruleaza pe palierul de intervenție socială.

Proiectele sustinute prin vânzarea produselor din acest catalog sunt:

- “Printre Prieteni” -  proiect în parteneriat cu Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, București, 

în cadrul Centrului de Servicii Sociale Pinocchio;

-  “Ateliere UpDown” – proiect în parteneriat cu Asociația Up 

Down.
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Produse unicat

FELICITARE

Descriere:

Felicitari unicat, realizate manual;
cartonate și decorate pe diverse teme;
conțin componente din materiale reciclate-textile și/sau hârtie.

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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Date tehnice
Dimensiune: 10,5x15cm   

FC0001

FC0002

FC0003

FC0004



Produse unicat

Descriere:

Felicitari unicat, realizate manual;
cartonate și decorate pe diverse teme;
conțin componente din materiale reciclate-textile și/sau hârtie.

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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Date tehnice
Dimensiune: 10,5x15cm   

Fc0005

Fc0006

Fc0007

Fc0008

FELICITARE

Alte modele:



Produse unicat

Descriere:

Felicitari unicat, realizate manual;
cartonate și decorate pe diverse teme;
conțin componente din materiale reciclate-textile și/sau hârtie.

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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Date tehnice
Dimensiune: 10,5x15cm   

Fc0009

Fc0010

Fc0011

Fc0012

FELICITARE

Alte modele:



Produse unicat

Descriere:

Felicitari unicat, realizate manual;
cartonate și decorate pe diverse teme;
conțin componente din materiale reciclate-
textile și/sau hârtie.

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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Date tehnice
Dimensiune: 10,5x15cm   

Fc0013

Fc0014

Fc0015

FELICITARE

Alte modele:



Produse

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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Fc0017

FELICITARE

Alte modele:

Descriere:

Felicitari unicat, 

realizate manual;
cartonate și decorate pe 
diverse teme;
conțin componente din 
materiale reciclate-
textile și/sau hârtie.

Date tehnice
Dimensiune: 10,5x15cm   

 unicat

Fc0016



Produse unicat

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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Fc0019

Fc0020

FELICITARE

Alte modele:

Date tehnice
Dimensiune: 10,5x15cm   

Fc0018



Produse unicat

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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Fc0022

Fc0023

FELICITARE

Alte modele:

Date tehnice
Dimensiune: 10,5x15cm   

Fc0021



Produse unicat

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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Fc0025

FELICITARE

Alte modele:

Date tehnice
Dimensiune: 10,5x15cm   

Fc0027

Fc0026

Fc0024

Descriere:

Felicitari unicat, realizate manual;
cartonate și decorate pe diverse 
teme;
conțin componente din materiale 
reciclate-textile și/sau hârtie.



Obiecte decorative

ORNAMENT BRAD
FETRU

Descriere:

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA

OB0001

Cusute manual din materiale textile;

umplute cu vatelină și finalizate cu 

mărgele, nasturi, ciucuri și dantelă.

OB0002 OB0003 OB0004 OB0005
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PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA

Ob0007

Ob0008 Ob0009 Ob0010
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ORNAMENT BRAD
FETRU

Cusute manual din materiale textile;

umplute cu vatelină și finalizate cu mărgele, nasturi, ciucuri și 

dantelă.

Obiecte decorative

Descriere:

OB0006



Produse

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA
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OB0011

Ob0012

Descriere:

Produse realizate manual, având baza din 

hârtie reciclată; 
conturate și înveselite cu materiale textile;
finalizate cu mărgele, nasturi, ciucuri și 
dantelă.

 unicat

CORONIȚE



PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA

Ob0013

Ob0014 Ob0015 Ob0016

16

GLOBURI 
CU GHINDE

Produse realizate manual, având baza din 

hârtie reciclată;
conturate și înveselite cu ghinde;
finalizate cu ciucuri și culori acrilice.

Obiecte decorative

Descriere:



PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA

Ob0017

Ob0018 Ob0019 Ob0020
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ORNAMENT BRAD
HARTIE RECICLATA

Obiecte realizate manual din 

hârtie reciclată.

Obiecte decorative

Descriere:



Ob0021

Ob0022

Ob0025

Ob0023

Ob0026

Ob0024

Ob0027
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ORNAMENT BRAD
LUT

Realizate manual din lut;

Pictate în culori acrilice.

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA

Obiecte decorative

Descriere:



PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA

Ob0028

Ob0029 Ob0030 Ob0031
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Realizate manual din lut;

Pictate în culori acrilice.

Obiecte decorative

Descriere:

ORNAMENT BRAD
LUT
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Produse

HOBIO START KIT

Descriere:

Educativ și distractiv! 

Creșterea plantelor este mai simplă decât îți imaginai.

Cu HOBIO START vei porni într-o călătorie minunată în 

compania unui nou prieten, ce va crește sub ochii tăi.

Date tehnice
Dimensiune: 8,5x8,5cm
Greutate: 90g 
Conține un pahar din turbă presată (biodegradabil),
un sac cu substrat, patru nutrienți și un ghid de creștere.
Acest kit conține o selecție de produse 100% naturale.

PRODUS

REALIZAT ÎN ROMÂNIA

www.hobio.ro

http://www.hobio.ro
mailto:dana@asociatia-maia.ro
mailto:dana@asociatia-maia.ro
mailto:dana@asociatia-maia.ro


De ce?

Am dori să îi încurajăm şi pe cei care până acum 

nu au redirecţionat cei 2% din impozit spre o 

entitate non-profit. 

Vrem să vă asigurăm că, în baza Legii nr.571/ 

2003 privind Codul Fiscal, art. 57 şi art. 84, 

cei care aleg să direcţioneze două procente din 

totalul impozitului datorat către o organizație a 

societății civile nu au costuri suplimentare sau 

alte taxe. Practic, salariaţii primesc aceleaşi 

sume de bani fie că direcţionează aceşti bani, 

fie că nu. Mai multe informații găsiți: aici

Direcționează 2%!
DIN IMPOZIT SPRE O UNITATE NON-PROFIT 

Denumire entitate non-profit: 
Asociația MAIA

Codul de identificare fiscală: 
14521050

Cont bancar (IBAN): 
RO80BRDE445SV49518024450  

BRD Giulești
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Mulțumiri

Dorim să mulţumim  tuturor acelora 

care s-au implicat în strângerea de fonduri 

pentru Asociaţia MAIA prin intermediul 

redirecţionării celor 2% din impozit.



Susţinerea Atelierului MAIA înseamnă apreciere şi recunoaştere! 

Aprecierea tinerilor artişti din România, 

aprecierea unor copiii care doboară barierele societăţii prin

 îndemânare, responsabilitate şi talent 

şi recunoaşterea valorilor ce caracterizează un obiect decorativ. 

Ne dorim ca produsele Atelierului MAIA să facă parte din lucrurile de seamă care pot fi 

dăruite ori primite, în semn de prietenie, ca suvenir ori ca necesitate de către noi toţi!
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tradiție-calitate-contemporan



www.asociatia-maia.ro

Adresa: Calea Giulesti 107

 bl. 10, ap. 112

sector 6, București

Telefon: 004 0720 22 00 25

maia@asociatia-maia.ro

Dana Ichim,
Director Excecutiv

Urmăriți-ne pe Facebook:
www.facebook.com/AsociatiaMaia
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