RAPORT DE ACTIVITATE
2013
ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI este o organizatie neguvernamentala,
infiintata in septembrie 2010 din dragoste pentru semeni si dorinta de a se implica in
rezolvarea problemelor comunitatii in care activeaza.
Principala arie de activitate a organizatiei o reprezinta furnizarea de servicii sociale in
vederea combaterii saraciei, derulând programe adaptate nevoilor fiecarei categorii de
persoane aflate in situatii de vulnerabilitate.
Astfel categoriile de beneficiari ai serviciilor nostre sunt:
 Copii cu varsta intre 4 si 14 ani.
 25 de copii proveniti din familii care traiesc la limita subzistentei
beneficiaza de un program de educatie incluziva.
 Persoane cu dizabilitati cu varsta intre 16 si 45 ani.
 30 de persoane cu dizabilitati beneficiaza de un program de dezvoltare a
abilitatilor de munca si viata independent, de terapie ocupationala.
 Familii cu multi copii aflate in dificultate, fara venituri sau cu venituri ocazionale,
persoane in cautarea unui loc de munca, victime ale violentei în familie.
 Acesti clienti beneficiaza de programul umanitar „Impreuna pentru Ei”
care consta in acordarea de ajutoare in bunuri materiale de stricta
necesitate, pachete alimentare si medicamente, rechizite scolare pentru
copii, precum si servicii de consiliere sociala, consiliere vocationala si
sprijin in identificarea unui loc de munca.
 Varstnicii care se afla in imposibilitatea fizica si financiara de a se intretine
singuri.
 25 de varstinici care beneficiaza de hrana calda, acompaniament, servicii
de menaj/plata facturilor, cumparaturi si activitati de socializare..
 Comunitati defavorizate.
 In special comunitatile de romi care constitue pungile de saracie ale
comunitatii. Acestea beneficiaza de servicii sociale integrate de natura
medicala, educationala, sociala, vocationala si de integrare sociala.
Misiunea noastra consta in promovarea unui model de implicare comunitara prin
oferirea de sprijin familiilor, grupurilor sociale si comunitatilor aflate in situatii de
dificultate avand la baza dragostea fata de semeni.
Scopul organizatiei noastre este imbunatatirea calitatii vietii pentru persoanele si
grupurile aflate in situatii de risc precum si organizarea si dezvoltarea unor servicii si
structuri viabile ale economiei sociale care sa vina in intampinarea nevoilor categoriilor
aflate in situatii de excluziune sociala.
Obiectivele principale ale asociatiei sunt:
 Imbunatatirea standardelor de viata, mediu si sanatate publica.
 Întrajutorarea familiilor cu mulţi copii, a persoanelor cu dizabilitati, copiilor,
şomerilor sau a celor care nu au un loc de munca, a vârstnicilor aflaţi în
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imposibilitatea fizică sau materială de a se îngriji şi a se întreţine sau care sunt
abandonati de familie.
Promovarea, sprijinirea si dezvoltarea activitatilor de economie sociala
Promovarea voluntariatului-responsabilizarea cetatenilor in vederea implicarii
acestora in rezolvarea problemelor comunitare, facilitand prin programe si
servicii, legatura dintre nevoile existente in comunitate si persoanele dornice sa
se implice in activitati voluntare.
Dezvoltarea constiintei civice, promovarea unei atitudini responsabile fata de
problematicile sociale.
Implicarea în strategiile de dezvoltare comunitara durabila la nivel local si
national.

Valorile pe care le promoveaza asociatia sunt: demnitatea, integritatea,
responsabilitatea, transparenta si adevarul, legalitatea, respectul, solidaritatea si
voluntariatul.
Asociatia furnizeaza gratuit servicii sociale si umanitare pentru copii aflati in dificultate,
persoane cu dizabilitati, familii monoparentale sau aflate in situatii de risc, persoane in
cautarea unui loc de munca si persoane varstnice aflate in imposibilitatea de a se ingriji.
ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI contribuie la mobilizarea principalilor
actori locali în beneficiul comunitatii, dezvoltand relatii de parteneriat, antrenând în
diverse programe, institutii publice, de invatamant, companii, agenti economici si
cetateni, determinând astfel membrii comunitatii sa se sprijine reciproc si sa lucreze
împreuna pentru o comunitate cât mai buna, tolerant si prospera.
Principalele programe derulate in anul 2013 de catre ASOCIATIA UMANITARA
IMPREUNA PENTRU EI au fost:
1) „Impreuna pentru ei”- program de donatii si sprijin umanitar
Perioada de derulare: 01.10.2010 – continua si in prezent.
Beneficiari: Lunar 47 de familii cu peste 3 copii, 17 copii aflati in risc de abandon scolar
si trimestrial alte 98 de persoane care traiesc la limita subzistentei.
Activitati: Furnizarea de lucruri de stricta necesitate care sa contribuie la reducerea
gradului de vulnerabilitate in vederea includerii in programe conexe de educatie,
angajare; Furnizarea de dizpozitive medicale (carucioare, cadre, carje, aparate auditive,
glucometre, ochelari etc.) si medicamente persoanelor aflate in nevoi; Sprijin scolar prin
furnizarea de rechizite pentru copiii care provin din familii defavorizate in vederea
reducerii riscului de abandon scolar; Furnizarea de alimente persoanelor aflate in
dificultate; Sprijin financiar acordat unor copii in vederea facilitarii unor interventii
chirurgicale.
Rezultate pentru anul 2013: 17 copii salvati de la abandon scolar in urma sustinerii lor
cu pachete constand in rechizite, imbracaminte, alimente; 56 de persoane au beneficiat
de elemente ajutatoare de mers (carucioare, cadre), fapt care le-a facilitat accesul la
diverse servicii sociale, medicale si de petrecere a timpului liber; peste 460 de persoane
vulnerabile au beneficiat de imbracaminte, alimente, medicamente, lucru care a
contribuit la imbunatatirea calitatii vietii acestora. 4 copii au beneficiat de sprijin
financiar in vederea asigurarii unor interventii chirurgicale
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2) “Egalitate si non-discriminare” – program de educatie incluziva pentru copii care
provin din familii foarte sarace;
Perioada de derulare: 01.11.2010 – continua si in prezent.
Beneficiari: 25 de copii cu varsta prescolara si scolara cu potential intelectual, care
provin din familii care traiesc la limita subzistentei.
Activitati: programe educative, consiliere psihologica si logopedie, programe de
educatie nonformala prin participarea la activitati in diverse ateliere ca: pictura, dans,
teatru, arta decorativa, activitati de socializare si interactiune cu alti copii.
Rezultate pentru anul 2013: 25 de copii si-au imbunatatit performantele scolare,
limbajul si abilitatile de comunicare, relatiile cu familia, abilitatile artistice.
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3) „ Servicii sociale integrate pentru persoane cu dizabilitati”
Perioada de derulare: 01.04.2012 – program continuu
Beneficiari: 30 de persoane cu dizabilitati cu varsta intre 16 – 45 de ani.
Activitati: formarea si dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, consiliere
vocationala, terapie ocupationala, identificare a locurilor de munca, socializare si
petrecere a timpului liber.
Terapia ocupationala are drept scop ajutorarea persoanelor cu dizabilitati pentru a-si
recastiga independenta in majoritatea ariilor de existenta. Aceasta terapie,
imbunatateste abilitatile cognitive, fizice / motrice si contribuie la cresterea increderii
de sine si la reintregrarea sociala a lor. In cadrul orelor de terapie ocupationala se
confectioneaza diverse obiecte care sunt valorificate cu ocazia unor evenimente ca:
targuri ONG, Sf.Valentin,1 Martie, Paste,1 Iunie, Craciun. Aceste obiecte constau in:
tablouri de ipsos pictate, golblen, tablouri cu aranjamente din diverse seminte, ceramica
pictata, martisoare, felicitari, magneti de frigider, bijuterii, casete de bijuterii,
aranjamente pascale, suporturi pentru lumanari etc. Banii obtinuti sunt folositi pentru
achizitionarea altor materiale necesare terapiei ocupationale si pentru masa
beneficiarilor.
Rezultate pentru anul 2013: Au fost angajate 9 persoane cu dizabilitati la 4 agenti
economici din piata si alte 11 persoane cu dizabilitati in cadrul unitatii noastre protejate.
Gradul de independenta al acestora s-a imbunatatit considerabil, cu totii reusind sa vina
singuri, neinsotiti la program si sa-si gestioneze timpul si banii astfel incat ei si familiile
lor sa fie multumiti. 75% dintre beneficiari reusesc sa realizeze o sarcina de la cap la
5

coada singuri, fara ajutor. Calitatea vietii persoanelor cu dizabilitati din program si a
familiilor acestora s-a imbunatatit considerabil prin petrecerea unui numar de 5 ore
inafara locuintei, prin dobandirea unor abilitati manuale, prieteni, prin diversificarea
petrecerii timpului liber si prin faptul ca o parte din familiile acestora au reusit sa se
angajeze part-time, aspect care a dus la cresterea veniturilor familiare.
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4) Unitatea Protejata “HUMANITY”
Infiintata in 24.10.2012 si autorizata de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale, asigura locuri de munca persoanelor cu dizabilitati.
„HUMANITY” ofera servicii de :
 Legatorie-Arhivare documente,
 Inscriptionare echipamente de protectie si cadouri motivationale,
 Confectionare si personalizare tipizate,
Rezultate pentru anul 2013: 11 persoane cu dizabilitati angajate cu contract de munca
pe perioada nedeterminata in unitatea protejata,
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5) „Educatia – Sansa oricarui copil la o viata mai buna!”
Perioada de derulare: a inceput in 01.10.2013 si va fi un program continuu.
Beneficiari: 40 de copii care provin din comunitati de romi si familii defavorizate.
Activitati: programe de educatie, dezvoltare personala si igiena.
Rezultate: 40 de copii beneficiaza odata pe saptamana de programe educative, de
dezvoltare a abilitatilor de viata independenta, de masa calda si activitati de socializare.
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6) „ Bunicii nostri”- program destinat varstnicilor
Perioada de derulare: 15.10.2010 – continua si in prezent
Beneficiari: 25 de persoane varstnice cu pensii foarte mici sau fara venituri, care sunt in
imposibilitatea de a se intretine singure.
Activitati: furnizarea zilnica de luni pana vineri a hranei calde, pachet cu hrana rece
pentru weekend si activitati de menaj a locuintei, cumparaturi precum si socializare si
petrecere a timpului liber.
Rezultate pentru anul 2013: 25 de persoane varstnice au beneficiat de hrana zilnica si
menaj saptamanal.
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7) „ Ajuta-ma sa-mi caut un joob!”
Perioada de derulare: 15.12.2010 – continua si in prezent.
Beneficiari: 39 de persoane care au fost in cautarea unui loc de munca, pentru 19 dintre
acestea gasindu-se un loc de munca.
Activitati: identificarea unui loc de munca, sprijin in alcatuirea dosarului de angajare
(intocmirea CV-ului, multiplicarea actelor necesare angajarii, deprinderi de prezentare
la un interviu, tehnici de negociere a contractului de munca etc.), sprijin si asistare la
locul de munca, advocacy.
Rezultate pentru anul 2013: 39 de persoane si-au intocmit si depus dosarele de
angajare si au beneficiat de consiliere si orientare vocationala, 19 persoane vulnerabile
au fost angajate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, 7 persoane
beneficiind de angajare asistata din partea noastra.
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RAPORT FINANCIAR PENTRU ANUL

2013
BUGETUL ANUAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013
TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI
PROFIT
PIERDERE

663493 Lei
661066 Lei
2427 Lei
0 lei
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VENITURI TOTALE PE ANUL 2013
Tipul de venituri 2013

Valoarea exprimata in Lei

Venituri din prestari servicii (Unitatea protejata)
Venituri din bunuri si sume primite
Venituri din subventii primite
Venituri din dobanzi
VENITURI TOTALE 2013

218918 Lei
305504 Lei
139057 Lei
14 Lei
663493 Lei

VENITURI TOTALE 2013
0%

21%
33%

Venituri din prestari servicii
(Unitatea protejata)
Venituri din bunuri si sume
primite
Venituri din subventii primite
Venituri din dobanzi

46%

CHELTUIELI TOTALE 2013
Tipul de cheltuiala 2013

Valoarea exprimata in Lei

Cheltuieli cu materiale consumabile
Cheltuieli cu energia si apa
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli cu prestatiile externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilitate
Cheltuieli salariale

164559 Lei
7418 Lei
7951 Lei
3680 Lei
57201 Lei
262 Lei
54082 Lei

Donatii si subventii acordate
Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor
Cheltuieli cu reparatiile

349819 Lei
8783 Lei
5515 Lei
16

Cheltuieli postale
TOTAL CHELTUIELI 2013

1%
1%

2058 Lei
661.066 Lei

CHELTUIELI TOTALE 2013
0%
Cheltuieli cu materialele
consumabile
Cheltuieli privind energia si apa

25%

Cheltuieli privind chiriile
Cheltuieli cu colaboratorii
1%
1%

Cheltuieli privind prestatiile
externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
si varsaminte asimilate
Cheltuieli salariale

1%

53%

9%

0%

Donatii si subventii acordate
pentru programe sociale
Cheltuieli privind amortizarea
imobilizarilor
Cheltuieli cu reparatiile
Cheltuieli postale

8%

ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI
doreste sa multumeasca tuturor sponsorilor, donatorilor,
partenerilor si voluntarilor care ne-au sprijinit in anul 2013.
Fara sprijinul dumneavoastra nu am fi reusit sa facem atatea lucruri
bune!

“Investiti

in

viitorul

acestei

comunitati,

Impreuna putem construi o lume mai buna!”
Cum puteti sustine programele asociatiei?
 Directionand 3 la mie din cifra de afaceri, nu mai mult de 20% din impozitul pe
profit datorat statului, conform Codului Fiscal, Titlul 2, Cap.II, art.21, alin.(4),
lit.(p).
 Directionand 2% din impozitul pe venitul anual , potrivit art.57, alin (4) din
Legea 571/2003.
 Achizitionand in baza Legii 448/2006, produse si servicii de la unitatea noastra
protejata „HUMANITY”.
 Participand ca voluntari in cadrul programelor asociatiei.
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 Donand bunuri si/sau echipamente pentru persoane / comunitati aflate in
situatii de risc social.
Ce puteti castiga?
 Recunostinta, stima si respect din partea unor oameni cu abilitati, nevoi si situatii
deosebite.
 Promovarea companiei / firmei dumneavoastra prin materialele publicitare utilizate
de catre asociatia noastra.
 Promovarea companiei dumneavoastra ca un exemplu si model de Implicare si
Responsabilitate Sociala.
 Posibilitatea de a face parte din bordul asociatiei.
 Compania dumneavoastra detine controlul utilizarii fondurilor directionate, intr-un
mod transparent.
 Compania dumneavoastra influenteaza gestionarea acestor fonduri directionate catre
asociatie.
 Banii sunt directionati de catre dumneavoastra si nu de catre stat.
 Disponibilitatea furnizarii unor programe comunitare pe care doriti sa le desfasurati,
prin implicarea dumneavoastra alaturi de echipa asociatiei noastre.
 Servicii sociale gratuite pentru membrii familiilor angajatilor dumneavoastra care au
in componenta copii cu probleme, persoane cu dizabilitati sau persoane varstnice.
 Implicarea angajatilor dumneavoastra in programele noastre de voluntariat.
 Aduceti o valoare adaugata companiei dumneavoastra, prin implicarea in programe
de responsabilitate sociala.
 Nu va costa nimic.
 Va asumati o raspundere si implicare deplina fata de membrii comunitatii si fata de
proprii angajati.
Va asteptam cu mare interes sa va alaturati proiectelor si programelor noastre si sa fiti partasi
la satisfactiile pe care ti le ofera multumirea unei persoane aflate in nevoi, careia i se intinde o
mana de ajutor la momentul potrivit!!!
Pentru relatii suplimentare / detalii despre proiecte / programe va stam la dispozitie la
urmatoarele date de contact:
ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI
Str. Valea Rosie, nr 137, Baia Mare
Punct de lucru: Complex de Servicii Comunitare, str.Garoafei, nr.13, Baia Mare
Tel / Fax: 0362-809081, Tel. mobil 0722 - 968033 sau 0745 – 164066
E-mail: impreunapentruei@yahoo.com , Website: www.impreunapentruei.ro
Puteti face donatii in contul ASOCIATIEI UMANITARE IMPREUNA PENTRU EI
Cont bancar: RO37BACX0000000852544000, deschis la UniCredit Tiriac Bank, Sucursala Baia
Mare, C.I.F. 27432540.

VA MULTUMIM!
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