
 

  

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI OM BUN 

- 2016 - 

 

 

Anul 2016 a fost pentru Asociatia Om Bun un an prolific, un an bun, marcat de trei proiecte 

majore cu finantare de aproape 70.000 lei, cu colaborari cu voluntari si cu peste 2500 de ieseni 

care au beneficiat de activitatile noastre. 

 

2016 in proiecte: 

 

 Copil destept, copil de la tara cu o valoare totala de 28.465,50 lei reprezentand 25.000 

lei finantare Consiliul Judetean Iasi si 2.800 lei cofinantare asociatie 

 Femei Active in mediul rural cu o valoare totala de 27.750 lei reprezentand 24.955 lei 

finantare CJ Iasi si 2.795 lei cofinantare asociatie 

 Activand ca voluntar devii Om Bun cu o valoare totala de 12.400 lei, dintre care 9.000 

lei din fondurile Directia Judeteana de Tineret si Sport si 3.400 lei finantare proprie 

 300 de femei instruite in antreprenoriat  

  2000 tineri informati pentru a-si cunoaste drepturile conform Legii 78/2014 privind 

reglementarea activitatii de voluntariat in Romania  

  40 de copii participanti la Scoala de vara din comuna Tibanesti 

 un numar de 11 contracte de sponsorizare in bani cu o valoare de 5.972 lei lei si 4 

contracte sponsorizare in bunuri materiale 

 sponsorizarea Festivalului Catalina organizat de Palatul Copiilor cat si a altor proiecte 

organizate de institutie 

 10 parteneri de proiecte, printre care Palatul Copiilor, Consiliul Judetean Iasi, Directia 

Judeteana de Tineret si Sport, Liceul Teoretic "Lascar Rosetti" Raducaneni, Biblioteca 

Comunală ”Radu Rosetti” Răducăneni, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi 

 



 

  

 

Din punct de vedere financiar: 

 

- Asociatia a incheiat anul 2016 cu venituri totale de 99.997 lei, in crestere fata de anul 

2015, cand au fost inregistrate venituri de 50.494 lei 

- De asemenea, valoarea excedentului a fost de 2.125 lei 

 

Din punctul de vedere al resurselor umane: 

 

- Un angajat permanent cu toate salariile, impozitele si taxele platite la zi 

- 15 voluntari constanti 

- Colaborarea cu doi formatori si un psihopedagog in baza unor conventii civile 

- Un contabil permanent al asociatiei 

 

Acreditari: 

 

- In curs de acreditare ca furnizor de servicii sociale 

 

 

Presedinte Asociatia Om Bun 
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