ASOCIATIA FILANTROPICA OLIVIA
ONG furnizor de servicii socio educative

122/31.12.2015
ASOCIAŢIA FILANTROPICA OLIVIA
RAPORT
privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei în anul 2015
În baza Convenţiei nr. 11.957/30.12.20143361, între Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Sibiu şi Asociaţia Filantropică OLIVIA (AFO Sibiu), cu sediul în Sibiu, str. Reşiţa, nr. 31A, subvenţia în
sumă de 24.480 lei, acordată în perioada ianuarie-decembrie 2015 a fost utilizată după cum urmează:
I. Raport de activitate
Beneficiarii, în număr de 19, dintre care 17 susţinuţi prin subvenţia de stat, sunt vârstnici cu domiciliul
în Municipiul Sibiu şi localitatea Racoviţa, judeţul Vâlcea:
Servicii sociale acordate :











Identificare şi evaluare
Informare în domeniu
Consiliere psihologică, juridică şi socială
Reintegrare în comunitate
Servicii de bază pentru activităţile zilnice
Servicii de suport pentru activitatile instrumentale ale vieţii de zi cu zi
Servicii de promovare şi cooperare socială
Servicii de asigurare a hranei şi a suplimentelor nutritive
Socializare
Instalare brăţări atenţionare în caz de urgenţă

Resurse umane: 8 persoane




Echipa administrativă: 1 contabil,
Echipa specializată: 2 îngrijitori la domiciliu, 1 asistent social, 1 psiholog, 1 jurist, 1 kinetoterapeut,
Echipa de coordonare: 1 coordonator

Colaborarea cu alţi parteneri:
 Spitalul de Neuropsihiatrie – CSM (Adulti),
 SPAS Sibiu,
 Parohia Ortodoxă Racoviţa,
 ONG-uri cu activitate similara,
 Fundaţia HFR Olanda,
 Soroptimist International Club Marburg,
 Donatori privaţi, cetăţeni germani, cetăţeni olandezi.
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Activităţi planificate şi realizate:
Îngrijire la domiciliu:










Identificare si evaluare - 20
Informare în domeniu - 20
Consiliere psihologică, juridică şi socială - 19
Reintegrare în comunitate - 9
Servicii de bază pentru activităţile zilnice - 19
Servicii de suport pentru activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi - 19
Servicii de promovare şi cooperare socială - 19
Servicii de asigurare a hranei şi a suplimentelor nutritive - 15
Socializare - 19

Activităţi planificate şi nerealizate: Nu e cazul
Activităţi neplanificate şi realizate:
Sustinere cu alimente, pampers, îmbrăcăminte, produse de igienă, vizite cu voluntari
Activităţi speciale:
-

Activităţi de socializare Paşte 2015

-

Vârstnici alături de vârstnici – aprilie 2015 (vizita a unei delegatii de pensionari din Germania)

-

Concert Dolce Flauto, Johanneskirche, aprilie 2015

-

Colind în data de 17-18 decembrie 2015

-

Participare la Editia a 14 – a a Campaniei Umanitare Crăciun Românesc alături de Trustul de
Presă Eveniment Sibiu, de sponsori şi colaboratori (21 decembrie 2015).

Rezultate obţinute :

-

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor beneficiare ale centrului,
Insuflarea sentimentului de apartenenţă,
Consolidarea relaţiilor cu grupurile de prieteni sau cu vecinii,
Intergare social,
Îmbunătăţirera calitativă (cantitativă) a alimentaţiei şi a igienei,
Prevenirea instituţionalizării sau abandonului persoanei vârstnice,
Combateea şi prevenirea abuzului asupra persoanei vârstnice.

II. Numărul total de persoane beneficiare pentru care s-a cheltuit subvenţia în anul 2015:
-

Număr de beneficiari la data semnării convenţiei: 19
Număr de beneficiari pentru care s-a primit subventie: 17
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III. Raport financiar:
Valoarea subventiei de la bugetul de stat: 24.480 lei
Dobanzi bancare: 0.00 lei
Sold in cont la inceputul perioadei de raportare (conform extrasului de cont): 0.00
Sold in casa la inceputul perioadei de raportare: 0.00
Sold la sfarsitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont: 0.00
Sold in casa la sfarsitul perioadei de raportare: 0.00

Cheltuieli efectuate:
Asociatia Filantropica OLIVIA – AFO Sibiu
Centrul Solidaritate pentru Persoanele Vârstnice
Utilizarea subvenţiei în cadrul unităţii de asistenţă socială in perioada ianuarie-decembrie 2015
Totale
lei

CHELTUIELI

Subventie
lei

venituri
proprii- lei

1. Cheltuieli cu salariile

50500

16200

34300

2. Cheltuieli cu hrana

47785

0

47785

3. Cheltuieli cu incalzirea si prep hranei

0

4. Cheltuieli cu iluminatul

0

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor

11621

6. Cheltuieli cu materialele didactice

0

11621

0

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar

1691
940
4485

0
2280

2205

15399

6000

9399

132.421

24.480

107.941

8. Cheltuieli de transport
9. Cheltuieli cu materialele sanitare
10. Cheltuieli cu materialele de curatenie
11. Cheltuieli cu combustibili
Total

1691

0
0

Sibiu, la 31.12.2015

Dr. Padurean Teodor, director executiv
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Nr. 123 / 31.12.2015

Asociaţia Filantropică OLIVIA

Anexa
la
Raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei pentru anul 2015

Total venituri
asociatie, din
care:

Subventie
acordata de la
bugetul de stat
cf. L 34 / 1998

Subventii/Alte Subventii/Alte
finantari de la finantari de la
bugetul local
bugetul
judetean

1

2

3

132.421 lei

24.480 lei

0 lei

Subventii/Alte
finantari prin Casa
Nationala de
Asigurari de Sanatate

Venituri
proprii

4

5

6

0 lei

0 lei

107.941 lei

Sibiu la 31.12.2015
Director executiv
Dr. Padurean Teodor
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