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RAPORT DE ACTIVITATE
al Asociaţiei Române de Osteogeneză Imperfectă “Oameni Fragili”
pentru anul 2016

Activităţi desfăşurate
1. Acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru unele familii, în scopul
acoperirii totale/parţiale a cheltuielilor directe (costul medicamentelor, al tratamentelor de
recuperare şi al dispozitivelor medicale) şi indirecte (transport, cazare, masă etc.) legate de
tratamentul OI. Aceasta a rămas principala acţiune de ajutorare a persoanelor cu OI, ca şi în
anii anteriori. Alocaţiile nerambursabile au însumat 16.700 de lei, pentru 6 persoane (5 copii şi
un adult).
2. Trimiterea de sume drept cadouri de Crăciun! pentru toate persoanele cu OI din baza
noastră de date (membri şi ne-membri, copii şi adulti), cu ocazia Crăciunului 2016. În total, 40
de persoane (35 de copii şi 5 adulţi) din 38 de familii au primit o sumă totală de 12.200 de lei.
Această acţiune a devenit deja un bun obicei al organizaţiei noastre! Suntem bucuroşi că faţă de
2015 aceste sume au fost mult mai mari.
3. Participare la Conferinţa Internaţională OI, Lisabona, octombrie 2016. Asociaţia a fost
reprezentată de o delegaţie formată din preşedinte şi secretar. Cu această ocazie au fost aflate
noile progrese în tratamentul OI, care au fost comunicate membrilor noştri.

4. Donarea unui injectomat Alaris GH, în valoare de 4.605 lei, Spitalului Clinic de Urgenţă
pentru Copii “Grigore Alexandrescu”. Donaţia a fost efectuată in data de 12 septembrie 2016 şi
a fost primită de managerul spitalului prof. dr. Dan Mircea Enescu. Donaţia se adaugă
donaţiilor mai vechi, din anii 2014 şi 2012, făcute în favoarea spitalelor de copii din Bucureşti.
5. Actualizarea periodică a website-ului www.oirom.ro, cu ştiri şi alte informaţii utile.

6. Colectarea de fonduri, prin: completarea si trimitrerea formularului fiscal 230, obţinerea de
donaţii din partea firmelor şi persoanelor etc. Mulţumiri cu totul speciale se cuvin tuturor
persoanelor care ne-au ajutat să strângem sumele necesare funcţionării şi îndeplinirii
obiectivelor noastre!

Sursele de finanţare
1. Excedentul din anul precedent, 2015: 29.740 lei
2. Sumele obţinute prin intermediul formularului fiscal 230 (2% din impozitul pe salarii),
primite din partea autorităţilor fiscale: 38.000 de lei
3. Sponsorizare primită din partea Novartis Pharma Romania: 6.000 de lei. Multe mulţumiri
prietenilor noştri pentru generozitate!
4. Cotizaţiile anuale ale membrilor: 300 de lei
5. Dobânzi la depozitele bancare constituite pe numele asociaţiei: 49 de lei

Excedentul
La sfârşitul anului 2016 asociaţia a avut un surplus de 34.900 lei, care a fost folosit în anul
următor, 2017.

