


 1 si 8 martie: Pregatiri si Targuri



 Varstnicii din cele doua centre de zi au creat
bijuterii si obiecte care au fost valorizate la 
targurile organizate in companii cu ocazia
Martisorului si a zilei Femeii. 

 La realizarea produselor au participat activ si
tinerii cu dizabilitati din centrul de zi

 Au fost organizate 10 targuri in cladiri de 
birouri ale companiilor

 4 companii au facut comenzi de martisoare
pe care le-au oferit clientelor



 Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială: martie 2018, 



 Organizatia a partitipat ca partener la 
organizarea Galei Nationale in Asistenta
Sociala, fiind invitata sa inmaneze premiul
pentru asistentul social al anului, implicat in 
structurile de economie sociala. 



 Sarbatori Pascale: Pregatiri si Targuri



 Varstnicii din cele doua centre de zi au creat
bijuterii si obiecte care au fost valorizate la 
targurile organizate in companii cu ocazia
sarbatorilor Pascale. 

 La realizarea produselor au participat activ si
tinerii cu dizabilitati din centrul de zi

 Au fost organizate 12 targuri in cladiri de 
birouri ale companiilor

 S-au primit comenzi de la 3 companii



 Tabara Cheile Zaganului



 Craciun: Pregatiri pentru Targuri



 Craciun: 26 Targuri



 A venit randul targurilor de Craciun sa fie 
organizate. Pregatirile au fost incepute din 
timp si rezultatele pe masura. 

 Produsele s-au bucurat de un real succes. 

 Au fost organizate 26 de targuri in companii
si un targ in cadrul Targului de Craciun
organizat de Primaria Voluntari

 4 firme au facut comenzi din catalog si au 
inclus produsele realizate de noi in cadourile
de Craciun pentru colaboratori



 A doua Serbare de Craciun in afara organizatiei:



 Prima Serbare de Craciun in afara organizatiei:



 A fost organizata a doua serbare de sfarsit de 
an in afara organizatiei, intr-o sala de 
festivitati si cu un program special pregatit de 
beneficiarii centru lui de zi: piesa de teatru, 
moment de dans, poezii, cantece etc. 

 Mosul a incantat participantii, copii/tineri cu 
dizabilitati si varstnici cu darurile oferite cu 
generozitate de 3 companii



 Derularea unui proiect de constientizare in 
scoli si licee din Buuresti si Ilfov

 Atragerea de noi sponsori si sustinatori

 Implicare activa in actiuni de advocacy pentru
drepturile persoanelor cu dizabilitati

 Dezvoltarea structurii de economia sociala: 
spalatoria “Fulg de nea”

 Realizarea unei gradini de legume impreuna
cu varstnicii si tinerii cu dizabilitati din 
organizatie



 - 47 de targuri organizate de-a lungul anului
 - 10 companii au comandat decoratiuni la 

atelierul de decoratiuni
 - 4 contracte la spalatoria “Fulg de nea”
 - 1 sponsor permanent
 - 1 tabara la munte pentru 25 de tineri
 - 70 tineri/copii cu dizabilitati in centrul de zi
 - 14 tineri cu dizabilitate severa in rezidential
 - 57 de varstnici
 - o campanie de constientizare in scoli si licee
 - o gradina de legume realizata de varstnicii si

tinerii organizatiei



VENITURI 1,562,176.98

Individuell Man.

475,000.00

Economie Sociala

113,322.77

Strangere de fonduri (bani si bunuri) 610,632.40

Proiecte

31,600.00

Donatii si contributii

30,562.70

Alte venituri 301,059.11

CHELTUIELI 1,371,144.25

Rezidential 329,730.43

Centrul de zi 177,693.40

Proiecte 41,289.24

Program varstnici 3,940.17

Economie sociala 123,991.09

Administrativ /alte cheltuieli

694,500.01

REZULTAT 191,032.73


