RAPORTUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI
DIRECTOR PRIVIND ACTIVITATEA FUNDATIEI
ALBER IN ANUL 2019 SI PERSPECTIVE PENTRU
ANUL 2020.
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MESAJUL PRESEDINTELUI

Anul 2019 a fost a fost unul extraordinar intrucat impreuna cu colegii din Consiliul Director am reusit
sa sprijinim peste 5.000 de copii si tineri din judetele Arad si Timis, de trei ori mai multi decat in anul anterior.
Rezultatele pe care am reusit sa le obtinem au fost sustinute de sponsorizarile substantiale primite de la
zeci de persoane fizice si juridice. Doresc sa le multumesc tuturor celor care au avut incredere in noi si in acest
an, dovedind acest lucru prin sumele donate.
Tot pe acesta cale vreau sa le multumesc tuturor reprezentantilor de asociatii si fundatii care au
participat la concursurile de proiecte „Finantare ONG” si „Proiecte Educationale Strategice” organizate in
2019.
Privind spre viitor, speram ca de indata ce se va termina starea de urgenta datorata pandemiei de
Covid-19, sa putem sa continuam implicarea in sustinerea educatiei si sa ne indeplinim misiunea de a oferi
proiecte de calitate cat mai multor tineri si copii. Pe langa dezvoltarea de parteneriate cu alte organizatii nonguvernamentale, in vederea realizarii obiectivelor educationale, vom fi alaturi in continuare si de cazurile
sociale, precum si de cei care au nevoie de noi pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus.
Pentru a putea continua actiunile educationale si umaniare in perioada urmatoare suntem recunoscatori
tuturor celor care doresc sa ne fie alaturi si in anul 2020 pentru a reusi impreuna sa ne aducem aportul la
dezvoltarea comunitatilor din care facem parte.

Adrian Iva
Presedinte Consiliu Director Fundatia Alber

3

CAPITOLUL I: PREZENTARE GENERALA

MISIUNE
Credem in responsabilitatea noastra de a contribui la dezvoltarea comunitatii din care facem
parte, prin sprijinirea celor care au puterea sa schimbe viitorul in bine.
Misiunea noastra este sa investim in educatia tinerilor, ca fundament al unei societati de maine, mai sanatoase si mai prospere.
SCOP
Investim incredere in parteneriate echitabile cu organizatiile non-profit, asociatii de persoane
sau profesionisti care ne impartasesc misiunea
VIZIUNE
Viziunea noastra este aceea de a deveni un partener activ pentru proiecte educationale care sa
asigure accesul noii generatii la cunostinte si modele pentru a crea plus valoare.

VALORI
1.

Educatie – Credem in educatie ca fundament al dezvoltarii societatii si generator de

multiplicare.
2.

Impreuna – Credem si sustinem toleranta, parteneriatele, echipa, comunitatea

3.

Schimbare – Credem in puterea de schimbare a fiecarui om

4.

Profesionalism si integritate – Respectam valorile organizatiei, codul etic si deontologia

profesionala
5.

Dinamica – Ne adaptam continuu la nevoile comunitatii

6.

Implicare – Rasplatim comunitatea care ne-a ajutat sa devenim ceea ce suntem azi

7. Respect – Respectam oamenii si spaul, o valoare de baza imprumutata de la acvitatea
noastra principala din cadrul holding-ului.
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DIRECTII PRINCIPALE IN 2019
In anul 2019 Fundatia Alber a actionat in urmatoarele doua directii:
1. Parteneriate cu ONG-uri din județele Arad și Timiş pentru susţinerea educaţiei formale și non-formale.
2. Interventie in sprijinirea cazurilor sociale.

OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivele strategice aferente celor doua directii au fost:
1. Dezvoltarea de servicii educaţionale formale si non-formale pentru copii şi tineri.
2. Creşterea capacităţii de a furniza servicii sociale specializate beneficiarilor noştri
OBIECTIVE STATUTARE
Activitatile realizate in anul 2019 au avut in vedere urmatoarele obiective statutare:
a) Organizarea pentru elevi si studenti de reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare si turistice, concursuri si jocuri distractive, manifestari culturale, cursuri de pregatire și perfectionare în diverse domenii;
b) Organizarea unor actiuni cu caracter educativ și cultural, menite sa descopere, să încurajeze si

să dezvolte aptitudinile copiilor si tinerilor si/sau sponsorizarea activitatilor culturale si recreative;
c) Programe de prevenire a abandonului scolar si familial, de reintegrare scolara, de orientare
si integrare socio-profesionala prin care copiii si tinerii beneficiaza de indrumare pedagogica,
informare, consiliere sociala si psihologica, sprijin material adaptat nevoilor;
d) Campanii de informare locale si/sau nationale cu privire la nevoile de invatare si de dezvoltare
ale copiilor si tinerilor din diverse comunitati;
e) Promovarea importantei sportului atat in plan fizic cat mai ales psihic;
f) Furnizarea de servicii de formare profesionala, de informare, consiliere si orientare
profesionala;
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g) Initierea, derularea și sprijinirea de programe și activitati umanitare si economice pentru ajutorarea diferitelor categorii de persoane aflate în stare de nevoie;
h) Promovarea ideii de implicare, responsabilitate si voluntariat în comunitate, sustinerea ideii de
solidaritate umană si ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, cu colectare de fonduri si donatii;
i) Promovarea și susținerea familiei - baza solidă a societății;
j) Organizarea in preajma sarbatorilor a unor actiuni caritabile la centre de copii orfani si azile
de batrani;
k) Investitii in vederea cresterii calitatii conditiilor materiale din unitatile de invatamant

PATRIMONIU
Fundatia Alber are la data de 31.12.2019 un patrimoniu in valoare de 2.573.147 lei,
format din:
-

Patrimoniu initial constituit de fondator la infiintare (145.000 lei)

-

Excedent exercitiu financiar 2017 (629.612 lei)

-

Excedent exercitiu financiar 2018 (1.040.492 lei)

-

Excedent exercitiu financiar 2019 (758.044 lei)
Valoarea patrimoniului ne asigura capacitatea financiara de a sprijini si in anul 2020 proiecte

educationale de calitate atent selectionate pe baza de criterii de evaluare eficiente.
De asemenea, experinta acumulata incepand cu anul 2017 si pana in prezent ne ofera posibilitatea de a aloca eficient resursele acolo unde am identificat nevoile reale ale comunitatilor din care
facem parte.
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CAPITOTUL II: CONDUCEREA

STRUCTURI DE CONDUCERE
Fundaţia Alber a fost condusa in anul 2019 prin intermendiul unui Consiliu Director format
din urmatorii 5 membri.
Iva Adrian Pavel
Am absolvit Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune din cadrul Universitatii
Aurel Vlaicu in anul 2002.
In perioada 2003 – 2017 am ocupat mai multe functii in cadrul mai multor societati comerciale din Alber Holding: economist, director economic, auditor financiar intern si director general.
Am experienta in organizarea activitatilor de: planificare financiara, procedurizare si urmarirea respectarii acestora.
Incepand cu anul 2017 ocup functia de presedinte al Consiliului Director al Fundatiei Alber,
prima responsabilitate fiind aceea de a organiza fundatia din punct de vedere procedural, strategic
si executiv.
Todea Liliana
A absolvit in anul 1991 Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babas Bolyai din ClujNapoca si a lucrat pana in anul 1999 ca avocat in cadrul Baroului Arad. In perioada 2001 - 2019 a
fost consilier juridic la SC Imotrust SA.
Are experienta de 10 ani in voluntariat detinand funatia de presedinte al Asociatiei Arcvia.
Ca urmare a infiintari Fundatiei Alber, Asociatia Arcvia a urmat procedura de dizolvare si radiere,
patrimoniul acesteia fiind transferat Fundatiei Alber.
De la infiintarea fundatiei are calitatea de membru in Consiliul Director.
Rosetti Ioana Maria
Ioana Maria Rosetti este consilier educațional la Fundația Mara din Deva. A absolvit
Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest Timișoara în anul 2000. Are o
experiență bogată în domeniul asistenței sociale și în sectorul ONG din România. Lucrează în
proiecte de prevenire a abandonului școlar.
De-a lungul timpului Ioana a sprijinit copii și familii aflate în situații de dificultate atât în
instituții de stat (DGASPC Timiș, DGASPC Hunedoara) cât și în organizații nonguvernamentale. A
participat la reforma sistemului de asistență socială din România și a implementat proiecte finanțate
prin: USAID, PHARE, POSDRU, POCU.
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A colaborat cu: Fundația Serviciilor Sociale Bethany Timișoara, Societatea Civilă
Profesională de Asistență Socială "Cristian Roșu și Asociații" București, Patronatul Judeţean al
Femeilor de Afaceri din IMM-uri Cluj.
Este membră în Colegiul Asistenților Sociali din România și a publicat numeroase articole și
studii în volume și publicații de specialitate. De la infiintarea Fundatiei Alber a activat ca si membru
in consiliul director.

Aniela De Vegvar
Aniela De Vegvar este psihoterapeut și consilier de dezvoltare personală din Arad. A absolvit
Masteratul în Programe și proiecte comunitare în asistență socială din cadrul Universității Emanuel,
Oradea în anul 2011. Are o experiență semnificativă și relevantă în domeniul asistenței sociale din
sectorul ONG, sprijinind diverse grupuri vulnerabile (copii și tineri din sistemul de protecție, copii și
familii în situații de dificultate, tineri adulți cu dizabilități, persoane vârstnice etc). În serviciile
oferite ca profesionist a încercat să reclădească demnitatea oamenilor deserviți și să
împuternicească inițiativele de îmbunătățire a calității vieții acestora.
A fost implicată în acțiuni de voluntariat în Arad și Oradea încă din perioada anilor de studii
universitare. Din anul 2008, când a obținut licența în Asistență socială, până în prezent Aniela a
activat predominant în domeniul non-profit (Asociația de Caritate Maranata, Fundația ProPrietenia,
Asociația Aspis), ocupând funcții de asistent social, psiholog în specializare psihoterapie și
manager). În cadrul organizațiilor a scris, coordonat și implementat cu succes proiecte cu finanțare
publică și privată. În cadrul proiectelor desfășurate a stabilit parteneriate importante, colaborând
foarte bine cu DGASPC Arad și DAS Arad. A implicat și promovat voluntariatul atât pe plan local
cât și internațional. Împreună cu echipele din care a făcut parte a organizat diverse evenimente de
strângere de fonduri sau de conștientizare a unor probleme sociale.
În timpul liber face voluntariat la Asociația Altruism și Speranță, implicându-se la Spitalul
Județean Arad, Secția de Pediatrie I, unde îngrijește copiii abandonați sau lipsiți de protecția unui
părinte.
Ca asistent social principal este membră în Colegiul Asistenților Sociali din România (fiind
nominalizată și finalistă în anul 2018 pentru Premiul asistentului social în domeniul incluziunii
sociale - economie socială la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială). De asemenea este
membră în Colegiul Psihologilor din România.
In prezent este Manager Servicii Sociale la Fundatia Francisc Neuman si trainer ARFO
(Alianta Romania fara Orfani).
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Popa Adina Nicoleta
Adina Popa este de profesie jurist si detine o vasta experienta ca voluntar implicandu-se in
proiecte precum: organizator a doua editii de Festivalul Lampioanelor in Timisoara, in evenimentul
caritabil pentru strangere de fonduri „Dovleacu Roz”, diverse campanii de prevenire, parteneriate
cu magazine, farmacii pentru instalarea unor cutii de colectare, colaborare Rotary pentru dotarea
spitalului de oncologie, curs fundraiser Cluj, organizare simpozioane pentru Asociatiile Oncologice
non-profit din Romania, etc.
Cea mai mare validare pe care a obtinut-o ca echipa a fost premiul oferit de Gala Oameni
pentru Oameni, editia din anul 2013 cand am castigat premiul pentru cea mai buna echipa de
Fundraising din cadrul unui ONG din Romania.

ORGANIGRAMA
FUNDATIEI ALBER IN 2019
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CAPITOLUL III:
ACTIVITATI SPECIFICE IN 2019
Cele mai importante decizii ale Consiliului Director
In anul 2019 membri Consiliului s-au intrunit in 7 sedinte de consiliu unde s-au dezbatut in
total 42 de puncte. Printre cele mai importante decizii amintim:
1. Aprobare Regulament intern de functionare Consiliu Director (valabil in anul 2019)
2. Aprobare Procedura de lucru interna si a Regulamnetului de desfasurare a concursului de
proiecte “Finatare ONG 2019”
3. Aprobare draft contract de sponsorizare (noi beneficiari)
4. Aprobare draft contract de sponsorizare Fundatia Alber – alte entitati
5. Aprobare Buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2019
6. Aprobare Procedura de lucru – social
7. Aprobarea punctajului de evaluare a celor 4 sesiuni de proiecte – “Finantare ONG”
8. Aprobarea procedurii de lucru interna “Proiecte Educationale Strategice 2019”
9. Aprobare regulament concurs “Proiecte Educationale Strategice 2019”
Pricipalele proiecte finantate in anul 2019
-

19 proiecte educaționale finantate cu impact asupra unui număr de aproximativ 5.450
beneficiari direcți. Informatii suplimentare referitoare la toate proiectele finantate in 2019
se pot regasi pe website-ul www.fundatiaalber.ro

-

30 de persoane vulnerabile au beneficiat direct de un sprijin financiar pentru depășirea
situației defavorabile în care se aflau.

-

8 beneficiari au fost sprijiniti prin intermediul serviciilor de consiliere a centrului de
consiliere si sprijin parinti “Impreuna”.
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Activitatea Centrului de Consiliere
si Sprijin Parinti si Copii „Impreuna”

Centru de consiliere a luat nastere la initiativa Fundatiei Alber si se adreseaza familiilor aflate
în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, părinților/ potențialilor părinți ce au nevoie
de sprijin pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile de familie si copiilor
care nevoie de sprijin în ce privește dezvoltarea lor armonioasă.
Din punct de vedere organizatoric acest centru functioneaza ca o activitate proprie fundatiei,
in calaborare cu un dr. psihilog si un asistent social acreditat.
Ne bucuram sa va anuntam ca in baza deciziei nr. 3528/27.05.2019 emisa de Ministerului
Muncii si Justitiei Sociale centrul nostru a primit Licenta de functionare provizorie nr.
931/27.05.2019.
Licenta obtinuta ne da dreptul, timp de 12 luni, sa oferim, prin intermediul centrului,
consiliere familiala si consiliere psiho-sociala.
In perioada octombrie – decembrie 2019 prin intermediul Centrului licentiat am oferit sprijin
pentru 8 beneficiari prin intermediul a 19 sedinte de terapie.
In anul 2020 ne propunem sa continuam activitatea centrului organizand sedinte de consiliere
pentru cate 3 familii in paralel.
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CAPITOLUL IV: INFORMATII FINANCIARE

EXERCITIUL FINANCIAR 2019

A. Rezultatul contabil al exercitiului
Venituri totale: 1.955.810 lei, din care
-

Sponsorizări = 1.243.690 lei

-

Donații = 6.703 lei

-

Dividende = 691.357* lei

-

Dobanzi = 14.060 lei

Cheltuieli totale: 1.197.766 lei
Sprijin financiar acordat: 1.033.614 lei, din care
-

Programul finanţare ONG = 173.604 lei (anexa 1)

-

Proiecte educationale strategice = 738.716 lei (anexa 2)

-

Proiecte sociale = 121.294 lei (anexa 3)

Alte cheltuieli: 164.152 lei, din care
-

Personalul si colaboratorii = 110.558 lei (anexa 4)

-

Alte costuri (birotica, chirii, combustibil, comunicatii, contabilitate, protocol, etc) = 7.592 lei

-

Servicii executate de terti (taxe, audit, consultanti financiari, publicitate, etc) = 46.002 lei

Excedent: 758.044 lei
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B. Grad de realizare flux de numerar raportat la plan
u.m. lei
Denumire indicator

Plan 2019

Realizat 2019

Grad de

Incasari estimate totale, din care:
Sponsorizari
Donatii
Dividende
Dobanzi
Plati estimate totale, din care:
Sprijin financiar de acordat
Alte cheltuieli
Excedent estimat

2.500.000
1.050.000
100.000
1.345.000
5.000
1.315.000
1.142.000
173.000
1.185.000

2.485.113
1.243.690
6.703
1.220.660*
14.060
1.197.766
1.033.614
164.152
1.287.347

realizare
99%
118%
7%
91%
281%
91%
91%
95%
109%

Nota:
*Diferenta intre veniturile contabile din dividende si incasarile din dividende, in valoare de 529.303 lei, provine din
obligatia legala de inregistrarea in contabilitate a creantei din dividende in anul 2018 (cand actionarii au hotarat
distribuirea) si nu doar in anul 2019 (cand s-a facut efectiv plata).

ESTIMARI FINANCIARE PENTRU ANUL 2020
A. Flux de numerar estimat in anul 2020:
Incasari estimate totale: 700.000 lei, din care:

-

Sponsorizări = 330.000 lei

-

Donații = 20.000 lei

-

Dividende = 340.000 lei

-

Dobanzi = 10.000 lei

Plati estimate totale de 1.200.000 lei, din care
Sprijin financiar de acordat: 1.050.000 lei, din care:
Alte cheltuieli: 150.000 lei, din care:
Deficit estimat la 31.12.2020: 500.000 lei
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CAPITOLUL V
Anexe

Anexa 1 - Proiecte sponsorizate prin intermediul concursului „Finantare ONG” in 2019
Anexa 2 - Proiecte educationale strategice in 2019
Anexa 3 - Cazuri sociale sprijinite financiar in 2019
Anexa 4 - Descrierea cheltuielilor cu personalul in 2019

Presedinte Consiliu Director,
ADRIAN IVA
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Anexa 1 la Raportul PCD privind activitatea anului 2019
nr crt
1

2

Denumire ONG
ASOCIATIA CULTURALA KRATIMA

3

ASOCIATIA C.S. SAH CLUB VADOS
ASOCIATIA PENTRU APARAREA SI
CULTIVAREA FRANCOFONIEI
AMIFRAN

4

ASOCIATIA ASPIS

5
6

ASOCIATIA TRIB’ART
ASOCIATIA GRUPULUI PENTRU
MANAGEMENT SI MEDIERE
CULTURALA
TOTAL PROGRAM FINANTARE ONG

Obiectivul proiectului
PASAPORT CULTURAL este un proiect de educatie culturala concretizat ca si concept coerent, care
îsi propune sensibilizarea publicului tânar fata de cultura de calitate.
Promovarea sahului în rândul copiilor si tinerilor ca o alternativa de petrecere a timpului liber,
precum si valorificarea si evaluarea aptitudinilor individuale ale sahistilor din judetul Arad intr-o
competitie cu participare internationala.

Promovarea participarii tineretului din România la dialogul cultural international prin organizarea
unui festival de teatru tânar francofon
Stimularea egalitatii de sanse si a integrarii în învatamântul urban a copiilor si adolescentilor din
mediul rural si/sau defavorizat socio-economic si a cresterii performantei scolare inclusiv a ratei
succesului la examenul de capacitate prin activitati educationale extra-scolare.
Sprijinirea si îndrumarea tinerelor talente in muzica clasica prin promovarea lor si crearea unui cadru
educational adecvat in mediul rural prin care copiii sa descopere instrumentele muzicale si muzica
clasica.
Prin editia a-I si a II-a a proiectului „Lectura ne face mai buni” s-a realizat achizitionarea de carte
relevanta pentru copiii din cadrul Liceului Tehnologic Vinga.

Valoare
(lei)
49.200

45.000
30.000

19.254
20.000
10.150
173.604

Anexa 2 la Raportul PCD privind activitatea anului 2019
nr crt

Denumire ONG

1 FUNDATIA “MISIUNEA PAINEA VIETII”
2 ASOCIATIA ENABLE TIMISOARA
3 LICEUL TEORETIC “HARUL”
4 CLUB SPORTIV “TENIS FAN” ARAD
5 FUNDATIA “MISIUNEA PAINEA VIETII”
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU
6 COPII “LOUIS TURCANU”
7 ASOCIATIA “OAZA” ARAD
8 FUNDATIA “MISIUNEA PAINEA VIETII”
9 ASOCIATIA SFANTUL MARTIN ARAD
10 ASOCIATIA DE SERVICII SOCIALE ARAD
11 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ARAD
12 ASOCIATIA LYCEUM
13 BUSA DE STUDII
TOTAL PROIECTE EDUCATIONALE
STRATEGICE

Obiectivul proiectului
Realizarea documentatiei tehnice si a serviciilor de proiectare instalatii in vederea obtinerii
autorizatieide securitate la incendiu si aexecutarii lucrarilor de sisteme si instalatiia liceului
Harul din Lugoj.
Realizarea unui cadru educational non-formal în care tineri de 18-24 ani sa participe lunar sau
ocazional la activitati de formare si consiliere, de team-building, întâlniri cu persoane pasionate
de ceea ce fac, respectiv implicarea lor încomunitate prin metoda proiectelor.
Sustinerea taxelor scolare aferente anului scolar 2019-2020 pentru elevii proveniti din familii cu
venituri reduse si din centrele de plasament din zona Lugojului
Sustinerea financiara a premiilor in cadrul turneului feminin de tenis in valoare de 25.000 USD
Sprijin financiar pentru amenajare subsol liceu in vederea extinderii capacitatii
Sprijin financiar pentru achizitie aparatura medicala sectia de ortopedie
Sprijin financiar pentru activitati educationale de la Centrul de zi “OazaCopiilor”
Achizitionarea de mobilier loc de joaca in curtea Gradinitei “Harul”
Sprijin financiar in vederea desfasurarii editiei a IV-a a Galei “Comunitatea Aradeana Sprijina
Performanta”
Acoperirea costurilor privind continuarea proiectului pilot de plasare in asistenta maternala a 10
copii pe o perioada de 6 luni.
Sprijin financiar pentru acoperirea costurilor cu medaliile pentru 150 de tinere gimnaste
participante la Campionatul National de gimnastica pe Echipe si Individual al Junioarelor III,
editia 2019
Sprijin financiar pentru acoperire costuri deplasare concurs robotica pentru echipa Liceului
“Vasile Goldis” Arad
Sprijin financiar pentru finalizare program la clasa de percutie de la JOHANN SEBASTIAN
BACH MUSIKSCHULE din cadrul UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE
KUNST WIEN

Valoare
(lei)
128.000
114.000
108.000
105.000
83.125
47.390
50.400
39.000
25.000
20.600
10.000
5.700
2.500
738.716

Anexa 3 la Raportul PCD privind activitatea anului 2019 – pag 1
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Cazuri sociale 2019 (descriere beneficiar si scop)
Beneficiar diagnosticat cu cancer primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri pentru
tratament in Austria
Copil in varsta de 8 ani a fost diagnosticat in luna decembrie 2018 cu tumora cerebrala
(Astrocitomapilocitic WHO grad I) primeste ajutor financiar pentru acoperire partiala
costuri interventie chirurgicala in Germania
Copil de 7 ani diagnosticat cu tetrapareza spastica primeste sprijin pentru acoperirea
costurilor cu terapia
Beneficiar primeste sprijin pentru acoperire costuri de terapie si cazare timp de doua
saptamani.
Persoana diagnosticata cu cancer a avut nevoie de sprijin financiar pentru acoperire costuri
tratament
Fetita cu handicap locomotor primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri achizitie
fotoliu rulant
Sprijinirea si consilierea unei familii aflata în dificultate, din cauza relatiilor tensionate
dintre membrii acesteia
Beneficiar diagnosticat cu cancer primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri pentru
cel de-al doilea tratament
Beneficiar diagnosticat cu cancer primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri pentru
primul tratament
Persoana cu venituri reduse a avut nevoie de sprijin financiar pentru acoperire costuri
interventie chirurgicala
Adolescent grav ranit in urma unui accident primeste sprijin financiar pentru acoperire
costuri spitalizare
Copil in varsta de 4 ani diagnosticat la nastere cu hidrocefalie tricambrala primeste ajutor
pentru acoperire partiala costuri terapie in Spania la Clinica Metodo Essentis
Total proiecte sociale 2019 – pagina 1

Valoar
e (lei)
10.000
10.000
8.500
8.000
6.700
6.400
5.800
5.500
5.500
5.000
5.000
5.000
81.400

Anexa 3 la Raportul PCD privind activitatea anului 2019 – pag 2
Nr crt Cazuri sociale 2019 (descriere beneficiar si scop)
Report proiectesociale pag 1
14 Beneficiar primeste sprijin financiar acoperire costuri cu inmormantarea a copilului.
15 Vaduva cu doi copii primeste sprijin financiar pentru achizitie carucior cu rotile si bicicleta
Persoana cu venituri reduse a avut nevoie de sprijin financiar pentru acoperire costuri
16 interventie stomatologica complexa
Beneficiar diagnosticat cu cancer primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri pentru
17 tratament
Familie fara venituri din cauza starii de sanatate au primit sprijin financiar pentru acoperire
18 costuri alimente si produse de igiena
Beneficiar diagnosticat cu cancer primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri
19 tratament
Beneficiar cu diagnostic grav primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri achizitie
20 alimente si alte produse necesare timp de 6 luni
Persoana cu venituri reduse a avut nevoie de sprijin financiar pentru acoperire costuri
21 investigati imedicale
Mama a doi copii mici a avut nevoie de sprijin financiar pentru acoperire costuri investigati
22 imedicale
Acordarea de cadouri de paste copiilor cu nevoi speciale din Centrul Scolar Pentru
23 Educatie Incluziva Arad
Beneficiar diagnosticat cu cancer primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri
24 tratament
Persoana in varsta diagnosticata cu cancer a primit ajutor financiar in vederea recuperarii
25 costurilor cu deplasarea de la domiciliu la Spitalul din alta localitate
TOTAL PROIECTE SOCIALE – de reportat

Valoar
e (lei)
81.400
4.500
4.300
4.100
3.100
3.000
3.000
3.000
2.850
2.750
1.600
1.300
1.507
116.407

Nr crt Cazuri sociale 2019 (descriere beneficiar si scop)
Report proiecte sociale pag 2
Beneficiar diagnosticat cu cancer primeste sprijin financiar pentru acoperire costuri pentru
26 tratament
Persoana cu venituri reduse a avut nevoie de sprijin financiar pentru acoperire costuri
27 investigatii medicale
Elev clasa a V-a a avut nevoie de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor cu sedintele
28 de terapie psihologica
Elev clasa a VIII-a a avut nevoie de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor cu
29 sedintele de terapie psihologica
Familie monoparentala cu venituri reduse si un copil cu nevois peciale
30
TOTAL PROIECTE SOCIALE

Valoar
e (lei)
116.407
1.243
1.045
1.000
1.000
600
121.294

Anexa 4 la Raportul PCD privind activitatea anului 2019

Descriere cheltuieli cu personalul propriu (lei)
2019
Salarii si indemnizatii
110.256
- presedinte directorat
42.188
- vice-presedinte
30.935
- membru
9.295
- membru
3.773
- membru
10.589
- responsabil imagine si comunicare
din care

13.476

