,,Nu poti trai o zi perfecta fara sa faci ceva, pentru cineva care nu te va
putea rasplati niciodata…….’’

Raportul Anual 2014 al ASPA cuprinde realizările pe care le-am avut in primele luni de
functionare al organizatiei, oamenii care au contribuit la realizarea lor și multe altele.
De asemenea, raportul financiar, care ilustrează împreună cu rezultatele obținute
destinația fondurilor primite de la infiintarea asociatiei din luna octombrie 2014 si
pana la finele anului.

MESAJUL PREȘEDINTELUI
Încheiem anul 2014 cu o mulțumire sufletească foarte mare, întrucat, de la infiintarea asociatiei in luna octombrie a acestui an am
reușit ca împreună cu voluntarii și susținătorii noștri să sprijinim 3 de copii cu dizabilitati sa-si urmeze programele de terapii de
recuperare si un centru infiintat pentru copii cu TSA si 20 de copii dintr-o scoala speciala sa beneficieze de materiale educative.
Au fost 3 luni pline, în care am organizat activități de caritate si activitati educaționale, ca si organizatie am învățat mai multe
despre gestionarea resurselor umane din ONG-uri, ne-am apropiat de valorile europene.
Toate aceste lucruri au fost posibile datorită celor care ne-au fost alături: voluntari, donatori, parteneri, susținători. În acest sfarsit
de an am avut alaturi un numar mare de donatori, ceea ce ne dă încredere să mergem mai departe și să ne continuăm misiunea.
Am fost plăcut impresionați de numărul celor care au ales să își dedice timpul și/sau fondurile pentru a contribui la cauza ASPA în
2014. Peste 15 de voluntari au activat în cadrul Asociației în aceasta perioada, dedicându-se proiectelor si campaniilor de
foundraising. Rezultatele pe care am reușit să le obținem au fost susținute puternic de sute de oameni care ne-au oferit încrederea
lor și au redirecționat 2% din impozitul pe venit precum si companii care au directionat cei 20 % din impozitul pe profit către
Asociația noastră.
Doresc să transmit un călduros și sincer MULȚUMESC, atât în numele Asociației Sprijin Pentru Autism, cât și în nume personal,
tuturor voluntarilor, donatorilor, partenerilor și susținătorilor noștri, pentru că au facut posibile atât de multe lucruri pozitive, și au
adus multe zâmbete pe fețele copiilor cu dizabilitati si familiilor acestora.
Privind spre viitor, în 2015 vom continua împreună să construim punți către recuperare, integrare si incluziune sociala pentru cât
mai mulți copii cu dizabilitati dar si pentru copii proveniti din medii defavorizate. Ne vom concentra, printre altele, pe obtinerea
finantarii in vederea deschiderii unui centru de terapie si afterschool integrativ, oferirea de servicii de training cadrelor didactice si
voluntarilor, astfel incat nevoile educaționale si de incluziune sociala a copiilor dizabili să fie acoperite cât mai bine.
Pentru a ne continua misiunea într-un mod eficient vă asteptam să ne fiți alături și în 2015 și împreună să ne aducem aportul la
construirea unui sistem educational integrativ, bazat pe acceptare, constientizare, toleranta si incluziune sociala.
Abdula Elena Cristina
Președinte ASPA

VIZIUNE , MISIUNE, VALORI

BENEFICIARII NOSTRII

STRUCTURA DECIZIONALĂ

EDUCATIE

•3 copii diagnosticati cu TSA (tulburare din spectrul autist) beneficiaza de un plan de terapie
complexa de recuperare (terapie ABA, inot, piano therapy, art therapy, logopedie);

•3 copii diagnosticati cu TSA incadrati in forme de invatamant (gradinita de masa, scoli speciale)
•20 de copii din scoli speciale beneficiari ai materialelor educationale obtinute prin campanii de
constientizare;

IMPLICARE

TERAPII

REZULTATE 2014

•
•
•
•

15 voluntari ;
18 sponsori;
2800 contribuabili au redirectionat 2% din impozitul pe venit;
9 companii au redirectionat 20% din impozitul pe profit;

RAPORT FINANCIAR 2014
Anul 2014 a reprezentat un punct important din punct de vedere financiar, veniturile ASPA in cele
3 luni de la infiintare atingând suma record de 97.000 RON conform primului bilant intocmit de la
infiintarea Asociației.
Fiecare leu pe care îl primim înseamnă pentru noi și o responsabilitate deosebită. Știm că oricine
efectuează o donație, redirecționează 2%, sponsorizează sau acordă un grant își dorește ca
sumele respective să se reflecte în caștiguri reale pentru comunitate, pentru beneficiarii , pentru
educație.
În cadrul Asociației Sprijin Pentru Autism facem tot posibilul pentru ca acești bani să aducă o
valoare cât mai mare și, împreună cu munca de voluntariat și bunurile în natură, să producă o
schimbare pozitivă de durată in viata copiilor si tinerilor cu autism cat si a familiilor acestora.
Misiunea noastră nu se încheie însă aici, fiind necesar în continuare sprijinul tuturor celor care îl
pot oferi pentru ca împreună să construim o societate bazată pe educație incluziva.

RAPORT FINANCIAR 2014
venituri 2014
97.000 RON

cheltuieli 2014
75.630 RON

programul 2 %
70.000 RON

terapii de recuperare
71.630 RON

sponsorizari
27.000 RON

promovare si administrativ
4.000 RON
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