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APRILIE 2020

MESAJUL
PRESEDINTELUI
Anul 2020, desi a fost un an plin de noi provocari, ne-am bucurat de rezultate neasteptat de bune si de faptul ca am cunoscut oameni deosebiti, atat din domeniul educatiei
cat si din cel medical. In ce priveste rezultatele obtinute in cadrul directiei principale de
actiune si anume educatia, am reusit sa oferim sprijin la un numar de peste 38.000 de
copii si tineri din judetele Arad si Timis, de 8 ori mai multi decat in anul anterior.
Numarul mare de beneficiari se datoreaza avantajului creat de mediul online, prin
intermediul caruia s-a putut ajunge la un numar mult mai mare de elevi si studenti decat
in situatia in care activitatile s-ar fi desfasurat in varianta clasica.
In ce priveste combaterea pandemiei de coronavirus am reusit sa actionam, in perioada
starii de urgenta, prin achizitionarea si livrarea de echipamente de protectie si aparatura
medicala, avand ca ONG avantajul oferit de capacitatea de adaptare mai rapida la noile
nevoi aparute in mod neasteptat.
In ce priveste aceste demersuri ma simt dator sa multumesc tuturor celor care au
contribuit la obtinerea acestor rezultate si anume: sponsori, organizatii, voluntari,
angajati si membri ai Consiliului Director.
In anul 2021 ne propunem sa dezvoltam proiectele educationale atat din punct de vedere
a metodei de sprijin cat si a ariei de interes. In ce priveste metodele noi vrem sa alocam
un fond pentru burse de studii a caror beneficiari sa fie elevi cu rezultate deosebite care
provin din familii defavorizate, iar in ce priveste aria de interes vrem sa includem si
organizatiile din Judetul Brasov in randul concurentilor concursurilor educationale pe
termen scurt.
Avand in vedere realizarile anilor precedenti si obiectivele din anul acesta privim cu
siguranta spre un viitor schimbat in bine de fiecare resursa alocata in acest scop.
In incheiere vreau sa multumesc anticipat tuturor celor care ne vor fi alaturi in continuare si care ni se vor alatura in decursul acestui an.

Adrian Iva
Presedinte Consiliu Director Fundatia Alber
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Capitolul I
Prezentare generala
DIRECTII PRINCIPALE ÎN 2020
In anul 2020 Fundatia Alber a acționat în următoarele trei direcții:
1. Parteneriate cu ONG-uri din județele Arad și Timiş pentru susţinerea educaţiei formale și
non-formale.
2. Intervenție în sprijinirea cazurilor sociale,
3. Sustinerea comunitatii privind prevenirea epidemiei de Covid-19.

OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivele strategice aferente celor trei 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
3. Aprovizionarea institutiilor de stat cu aparate si echipamente de protectie in vederea prevenirii
raspandirii noului coronavirus.

OBIECTIVE STATUTARE
Activitatile realizate in anul 2020 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;
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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;
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
In ce priveste actiunile de prevenire a raspandirii noului coronavirus am actionat in baza scopului
special reglementat in acest sens incepand cu luna aprilie 2020.

Patrimoniu
Fundatia Alber are la data de 31.12.2020 un patrimoniu in
valoare de 2.047.169 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)
Deficit exercitiu financiar 2020 (-525.978 lei)
Valoarea patrimoniului ne asigura capacitatea financiara de a sprijini si in anul 2021 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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Capitolul II
Conducerea
STRUCTURI DE CONDUCERE

Fundaţia Alber a fost condusa in anul 2020 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 Cluj-Napoca 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 Consiliu Director.
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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.

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.are calitatea de membru Consiliu Director.
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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).

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 validarea 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.
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Capitolul III

Activitati specifice în 2020
Cele mai importante decizii ale Consiliului Director
In anul 2020 membri Consiliului s-au intrunit in 30 sedinte de consiliu unde s-au dezbatut in total 65 de puncte. Printre cele mai importante decizii amintim:

1. Aprobare Regulament intern de functionare Consiliu Director 2020
2. Aprobare Procedura de lucru interna si a Regulamnetului de desfasurare a concursului de proiecte “Finatare ONG 2020”
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 2020
6. Aprobare Procedura de lucru – social
7. Aprobarea punctajului de evaluare a celor 4 sesiuni de proiecte – “Finantare ONG”
8. Aprobare procedura de lucru scop special (pandemie sau alta forta majora)
9. Aprobare regulament dotare scoli cu echipament IT&C
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Pricipalele proiecte finantate in anul 2020
- 30 proiecte educaționale finantate cu impact asupra unui număr de aproximativ 38.000
beneficiari direcți.
- 9 proiecte cu scopul de a combate pandemia de coronavirus si efectele economice associate cu impact asupra unui numar aproximativ 1.200 beneficiari directi
- 150 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”.

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. 754/26.05.2020 emisa de Ministerului
Muncii si Justitiei Sociale centrul nostru a primit Licenta de functionare nr. 64/26.05.2020.
Licenta obtinuta ne da dreptul, timp de 60 luni, sa oferim, prin intermediul centrului, consiliere familiala si consiliere psiho-sociala.
In perioada ianuarie – decembrie 2020 prin intermediul Centrului licentiat am oferit sprijin
pentru 8 beneficiari proveniti din 3 familii.
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Capitolul IV

Informații financiare.
Exercitiul financiar 2020.
A. REZULTATUL CONTABIL AL EXERCITIULUI
Venituri totale: 1.645.146 lei, din care
- Sponsorizări (bani sau bunuri) = 930.150 lei
- Dividende = 475.820* lei
- Cedari active financiare = 189.990 lei
Dobanzi = 30.942 lei
- Diferente de curs valutar = 18.244 lei
Cheltuieli totale: 2.171.124 lei, din care
Sponsorizari acordate: 1.437.669 lei, din care
- Programul finanţare ONG = 426.907 lei (anexa 1)
- Proiecte educationale strategice = 626.766 lei (anexa 2)
- Proiecte sociale = 182.493 lei (anexa 3)
- Proiecte scop special = 201.503 lei (anexa 4)
Alte cheltuieli de exploatare: 205.025 lei, din care
- Personalul si colaboratorii = 116.261 lei (anexa 5)
- Alte costuri legate de personal (birotica, chirii, combustibil, comunicatii, contabilitate,
protocol, etc) = 17.891 lei
- Servicii executate de terti (taxe, audit, consultanti financiari si juridic, publicitate, etc) =
51.403 lei
- Servicii din cadrul Centrului de Sprijin si Consiliere Pentru Copii si Parinti = 19.450 lei
Cheltuieli financiare: 528.430 lei
- Descarcari gestiune active financiare cedate = 481.940 lei
- Diferente de curs valutar = 46.490 lei
Deficit: -525.978 lei
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Sesiune iunie 2020
B. Grad de realizare flux de numerar raportat la plan

ESTIMARI FINANCIARE PENTRU ANUL 2021
A. Flux de numerar estimat in anul 2021:
Sold initial: 2.054.730 lei
Incasari estimate totale: 1.000.000 lei, din care:
- Sponsorizări = 680.000 lei
- Donatii = 300.000 lei
- Dobanzi = 20.000 lei
Plati estimate totale de 1.700.000 lei, din care
Sprijin financiar de acordat: 1.500.000 lei,
Alte cheltuieli: 200.000 lei,
Sold final: 1.354.730 lei
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OBIECTIVE
ÎN 2021
1. Organizare a 3 concursuri de Proiecte educationale pe termen scurt,
in lunile februarie, mai si octombrie.
2. Organizarea primului concurs in vederea Restaurarii/Reamenajarii
unor cladiri de utilitate publica
3. Organizarea unui concurs de Proiecte pe termen lung in luna august
4. Realizarea etapei III a Proiectului “iScoala”
5. Acordarea unui numar de minim 20 de burse de merit elevilor
proveniti din familii modeste
6. Sprijinirea cazurilor sociale in limita bugetului alocat in acest scop
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Capitolul V
Anexe

Anexa 1 - Proiecte sponsorizate prin intermediul concursului „Finantare ONG” in 2020
Anexa 2 - Proiecte educationale strategice in 2020
Anexa 3 - Cazuri sociale sprijinite financiar in 2020
Anexa 4 Proiecte prevenire pandemie Covid-19
Anexa 5 - Descrierea cheltuielilor cu personalul in 2020

Presedinte Consiliu Director,
ADRIAN IVA

15

WWW.ENTERPRISE.NET

15

www.fundatiaalber.ro

Anexa 1 la Raportul PCD privind activitatea anului 2020
nr crt

Denumire ONG

1

Asociatia Smart Bees Education

2

Asociatia Pro Arta Dezvoltare si
Cunoastere

3

Asociatia Culturala Kratima

4

Asociatia Grupul pentru Management si
Mediere Culturala - GMMC

5

Asociația Enable Timișoara

6

ACS Sah Club Vados Arad

7

Asociatia Trib'Art

8

Asociatia Culturala Timorgelfest

9

Asociatia Smart Bees Education

10

Asociatia BookLand

Obiectivul proiectului
Scopul acestui proiect a fost acela de a asigura accesul la o educatie timpurie de calitate prin
achizitionarea de materiale didactice pentru toti copiii care frecventeaza cresele de stat din Timisoara,
materiale care-i ajuta sa se dezvolte armonios pe toate planurile.
Proiectul „Spre succes, cu prezentari si discurs public!” a venit in intampinarea nevoilor elevilor de asi dezvolta competentele de comunicare si prezentare, deprinderi esentiale pentru un parcurs scolar
reusit si premise de necontestat pentru un parcurs profesional viitor de succes.
Proiectul BUNICI ANTIKITCH a presupus integrarea unei misiuni de baza, precum ajutorarea
categoriilor vulnerabile in vremuri stranii si dificile, intr-un context cu o componenta culturaleducativa evidenta, care confera proiectului originalitate si unicitate.
Proiectul XtraScoala si-a propus realizarea unor activitati educative cu copii provenind din medii
defavorizate de la Liceul Tehnologic Vinga. Copiii au fost alesi dintre cei care au nevoie de ajutor la
învatare si care au avut probleme cu învatarea online în perioada de suspendare a cursurilor.
CeFACITeFACE! A fost un proiect prin care am creat acel cadru educațional non-formal în care
tineri de 16-24 ani participă la activități de descoperire și dezvoltare personală, la întâlniri cu
persoane pasionate de ceea ce fac, respectiv se implică în comunitate prin proiecte de voluntariat.
Festivalul Internațional de Șah Arad (cunoscut și sub denumirea tradițională Arad Open) și-a
desfășurat în 2020 cea de-a XIII-a ediție. Festivalul Internațional de Șah Arad este compus din 3
turnee, din care un turneu principal și două de amatori, turnee care sunt recunoscute și omologate de
către Federația Internațională de Șah (FIDE).
Romanian Chamber Orchestra este un proiect complex, născut în Timișoara, în anul 2019, care a
dobândit anvergură regională, națională și internațională. Proiectul se construiește în jurul unei
orchestre de coarde, formată din reputați muzicieni români din diaspora și din țară, reuniți sub
bagheta lui Cristian Măcelaru.
Proiectul Vacanță pe portativ - muzica la sat se adresează comunități rurale din Vinga. Proiectul a
avut în vedere crearea unor concerte de muzică clasică, realizarea de ateliere de muzică și creativitate
care să îi atragă pe copiii și tineri, să îi încurajeze să își descopere și să își dezvolte aptitudini
nebănuite.
Prin acest proiect am dorit sa continuam dotarea salilor de cresa de stat din Timisoara cu mobilier si
materiale care sa le permita copiilor accesul la o educatie de calitate.
Asociatia BookLand sustine egalitatea in drepturi pentru copii asumandu-si renovarea scolilor din
mediul rural pentru a le asigura acestora sansa la o educatie la standarde similare cu cele din mediul
urban.
Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad

Valoare
(lei)
49.970
13.230
30.000
7.776
23.357

55.000

32.000

22.000
33.014
39.200
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Asociatia Cetatea Voluntarilor

12

Asociatia Culturala Kratima

13
14

Asociatia Micile Comori
Asociatia Centrul de Cercetare si
Dezvoltare a Educatiei pentru Familie

15

Asociatia Trib'Art

16

Asociatia AIESEC Arad

Prin acest proiect am realizat dotarea și amenajarea creșei nr. 8 din Arad la standarde cât mai
apropiate de ceea ce presupune o educație antepreșcolară modernă, cu mobilier, aparatură electronică
și electrocasnică și materiale didactice menite să stimuleze și să dezvolte armonios copiii beneficiari
începând cu anul școlar prezent.
Proiectul si-a propus identificarea a sapte titluri din literatura universala, care abordeaza tema
pandemiei – prin prisma molimelor care au zguduit, de-a lungul vremii, omenirea – si dezvoltarea a
tot atâtor prezentari-dezbateri, realizate de scriitoarea Adriana Babeti si invitatii sai speciali: medici,
scriitori, psihologi, actori, muzicieni etc.
Proiectul nostru își propune dezvoltarea abilităților educaționale și pregătire pentru grădiniță/școală a
30 de copiii cu dizabilități, prin activități specifice dezvoltate în grupuri mici de maxim 3 copii,
dezvoltate în funcție de nevoile lor : Intervenție psihopedagogică (Terapie Senzorială, Logopedie,
Meloterapie, Ergoterapie,) și recuperare (kinetoterapie).
Prin acest proiect ne-am propus diminuarea efectelor pandemiei asupra dezvoltarii sanatoase a
copiilor, prin educatie psihomotrica.
Proiectul acesta este un proiect de educatie muzicala pentru 200 de copii cu varste intre 11 si 15 ani
din scolile din judetul Timis. Un numar de 10 profesori, prin mijlocirea Inspectoratului Judetean
Timis, ne sprijina in dezvoltarea unor continuturi complementare pentru orele de muzica, continuturi
digitale, adecvate acestei perioade.
Principalul scop al programului a fost relizarea de activitati care sa asigure sprijinul tinerilor
beneficiari in depasirea preconceptiilor/ limitelor personale prin oferirea unei noi perspective, lărgirea
orizontului si dezvoltarea perspectivelor de viitor.

TOTAL PROGRAM FINANTARE ONG

35.600

13.600

19.200
36.000

11.200
5.760
426.907

Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad
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Anexa 2 la Raportul PCD privind activitatea anului 2020
nr crt

Denumire ONG

Școala Gimnazială „Gabriel Brola,,
1 Buteni
2 Scoala Gimnaziala nr. 2 din Curtici
3 Școala Gimnazială Ilarion Felea Arad

Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim

Obiectivul proiectului
Dotarea cu echipamente IT&C a profesorilor si a salilor de clasa astfel incat sa faciliteze
invatamantul in regim on-line sau partial on-line.
Dotarea cu echipamente IT&C a profesorilor si a salilor de clasa astfel incat sa faciliteze
invatamantul in regim on-line sau partial on-line.
Dotarea cu echipamente IT&C a profesorilor si a salilor de clasa astfel incat sa faciliteze
invatamantul in regim on-line sau partial on-line.

Valoare
(lei)

25.113
25.877
43.273

4 Ivireanul

Dotarea cu echipamente IT&C a profesorilor si a salilor de clasa astfel incat sa faciliteze
invatamantul in regim on-line sau partial on-line.

6.981

Școala Gimnaziala ”Simonyi Imre” Satu5 Nou

Dotarea cu echipamente IT&C a profesorilor si a salilor de clasa astfel incat sa faciliteze
invatamantul in regim on-line sau partial on-line.

23.729

Școala Gimnaziala Apateu – prin
6 Asociatia Cetatea Voluntarilor

Dotarea cu echipamente IT&C a profesorilor si a salilor de clasa astfel incat sa faciliteze
invatamantul in regim on-line sau partial on-line.
Dotarea cu echipamente IT&C a profesorilor si a salilor de clasa astfel incat sa faciliteze
invatamantul in regim on-line sau partial on-line.
Achizitie tablete care urmeaza sa fie distribuite scolilor castigatoare ale concursului ‘iScoala”
Proiectul a avut în vedere sustinerea unui nr de aproximativ 80 de copii (11-18 ani), majoritatea
de etnie roma proveniti din familii sarace si marginalizate, în activitatile educationale, pentru a ii
incuraja sa avanseze cât de mult posibil in cunostintele ce i-ar ajuta sa rupa ciclul saraciei în care
se afla.
Scopul proiectului a fost constientizarea impactului pe care spatiul scolii il are asupra elevilor si
profesorilor, precum si importanta pe care comunitatea unei scoli o poate avea in transformarea
spatiului scolar. Am dorit sa initiem un proces prin care elevii si profesorii sa experimenteze,
alaturi de arhitecti si specialisti ai mediului construit, pasii necesari de la o idee, la un proiect si
realizarea acestuia, care sa fie continuat an de an in scoli din Timis si Arad.

7 Școala Sfântul Ierarh Nicolae
n/a Fundatia Alber

8 Asociatia Non-Profit Networks Siria

9 Asociatia De-a Arhitectura

Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad

6.150
28.186
21.756

72.387

144.200
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10 Asociatia Lindenfeld

Asociatia “Pro Liceul National de
11 Informatica Arad”
12 Liceul Teoretic “Harul” din Lugoj

13 Asociatia Enable Timisoara
14 Asociatia Non-profit “Oaza”
TOTAL PROIECTE EDUCATIONALE
STRATEGICE

Timp de 12 luni 302 copii institutionalizati si din familii defavorizate din judetele Arad si Timis
au participat saptamanal la sedinte de pregatire scolara si la activitati extrascolare alaturi de
voluntari.
Acest proiect a urmarit implementarea unui program de internationalizare a echipei de robotica
„Delta Force” si imbunatatirea calitatii educatiei tinerilor si implicarea lor in situatii concrete de
viata in cadrul realitatii globale.
Subventionarea Taxelor Scolare pentru elevii proveniti din familii cu venituri
reduse si din centrele de plasament din zona Lugojului.
Ce faci, te face! a fost un proiect prin care ne-am propus realizarea unui cadru educational nonformal în care tineri de 16-24 ani au participat lunar sau ocazional la activitati de formare si
consiliere, de team-building, întâlniri cu persoane pasionate de ceea ce fac, respectiv implicarea
lor în comunitate prin metoda proiectelor.
Consolidarea activitatilor de la Centru de zi, prin: program de gradinita, educatie despre mediu si
sanatate, mediatii la limba romana si matematica, seminari pentru parinti si reconditionarea
spatiului de joaca din curtea Centrului.

128.014
50.000
21.600

17.000
12.500
626.766

Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad
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Anexa 3 la Raportul PCD privind activitatea anului 2020 – pag 1
nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

cazuri sociale (descriere beneficiar si scop)
Asociatia Club Sportiv Warriors Timisoara – sustinere tanar sportiv la scoala
Asociatia Fides Educational Arad – sustinere ore de terapie patru copii cu probleme de
sanatate
Sprijin financiar pentru terapie copil diagnosticat cu autism
Sprijin financiar pentru suportare costuri inmormantare
Suportare costuri investigatii medicale in Franta pentru cancer
Sprijin financiar pentru acoperire partiala costuri spitalizare
Sprijin financiar pentru acoperire partiala costuri renovare casa incendiata
Sprijin financiar pentru acoperire partiala tratamente anticancer
Sprijin financiar persoana diagnosticata cu hipertensiune pulmonara acuta
Donatie in bani pentru acoperire costuri partiale spitalizare tanar accidentat grav
Sprijin financiar pentru persoana ramasa fara loc de munca
Sprijin material familie nevoiasa cu 3 copii
Sprijin 3 persoane in varsta pentru achitare taxa la casa de batrani timp de 6 luni
Sprijin financiar pentru o familie monoparentala pana la gasirea unui loc de munca
Achizitionare ghiozdane scolare prin Asociatia Impreuna Suntem mai Buni Lipova
Achizitionare ghiozdane scolare pentru 22 de elevi
Acoperire partiala costuri privind tratamentul anticancer
Acoperire partiala cost aparat auditiv studenta
Sprijin familie cu suportarea costurilor cu inchirierea aparatului de respirat
Sprijin pentru plata costurilor cu interventia chirurgicala cancer
Achizitie lemne de foc pentru o pensionara vaduva din Arad
Total proiecte sociale – pagina 1
Anexa 3 la Raportul PCD privind activitatea anului 2020 – pag 2

Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad

Valoare
(lei)
2.700
11.847
3.000
3.000
6.000
3.000
2.500
8.000
14.000
15.000
7.500
500
24.912
10.000
3.000
3.985
8.000
9.300
660
9.700
2.000
150.604
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Nr crt cazuri sociale (descriere beneficiar si scop)
Report proiecte sociale pag 1
22 Achizitia de aparatura electrocasnica si mobila pentru o familie monoparentala cu 7 copii
23 Donare laptop unei familii nevoiase pentru accesul la scoala on-line
24 Acoperire partiala costuri investigatii anticancer
Achitare restante la intretinere familie cu 10 membri in vederea eliminarii riscului de
25 evacuare
26 Achizitie materiale de constructii pentru o familie cu 12 copii din Judetul Timis
27 Sprijin financiar copii crescuti de bunici
28 Sprijin financiar pentru interventile stomatologice persoana singura
TOTAL PROIECTE SOCIALE

Anexa 4 la Raportul PCD privind activitatea anului 2020
Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad

Valoare
(lei)
150.604
5.854
1.114
5.000
4.500
8.050
2.741
4.000
182.493
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nr crt

Denumire ONG

Valoare
(lei)

1 Asociatia Cetatea Voluntarilor

Obiectivul proiectului
Donare produse de igiena, scutece bebelusi, detergenti, pasta de dinti, geluri de
dus, sampoane, etc. pentru 120 de persoane aflate în carantina la pensiunile din judetul Arad.

2 Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes
3 Spitalul Judetean Arad
4 Asociatia Lions Arad

Donare aparat de ventilat + accesorii (aparat cu functii de ventilatie atât invazive cât si
neinvazive pentru adulti si minori.)
Donare aparatura si echipamente de protectie impotriva Covid-19
Coparticipare la achizitie aparat de testat covid-19 tip PCR

42.470
45.576
10.000

Sprijin cu 300 de pachete alimentare pentru un numar de 50 de familii nevoiase propuse de
DGASPC Arad din Municipiul si Judetul Arad

24.797

Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectie a Copilului Arad

24.000

5

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
6 Arad
7 Asociatia Onco Help Timisoara
8 Directia de Sanatate Publica Arad
9 Asociatia Verde de Banat

2.250 de masti de protectie au fost livrate, in colaborare cu C.A.R.P. Arad, la peste 400 de
pensionari si 50 de angajati CARP
donatie pentru achizitie 1.800 de masti tip FPP2
achizitie urgenta frigider inox pentru pastrare probe teste: Dulap congelare Inox 600L marca
Horeca
175 de pachete de alimente si produse de prima necesitate livrate la peste 500 de beneficiari care
locuiesc in comune greu accesibile din Judetul Timis

TOTAL PROIECTE SCOP SPECIAL

Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad

9.923
21.240
5.250
18.247
201.503
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Anexa 5 la Raportul PCD privind activitatea anului 2020

descriere cheltuieli cu personalul propriu (lei)
Salarii si indemnizatii
- presedinte directorat
- vice-presedinte
-membru
-membru
-secretara
din care -responsabil imagine si comunicare

Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad

2020
116.261
49.984
30.915
12.745
11.001
4.044
7.572
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