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RAPORT DE ACTIVITATE

al  Asociaţiei Române de Osteogeneză Imperfectă “Oameni Fragili”

pentru anul 2017

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.  Alocaţiile  nerambursabile  astfel  acordate  au  însumat  32.800  de  lei,  adică

aproape dublu faţă de anul 2016, şi au fost acordate pentru 6 persoane, 5 copii şi un adult.

Pentru prima dată am acordat o  alocaţie nerambursabilă  care a  acoperit  parţial  costul  unui

scaun pe rotile performant şi al accesoriilor, pentru 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 2017. În total, 37

de familii (39 de persoane) au primit suma totală de 4.300 de lei. Suma a fost mai mică în acest

an faţă de anul trecut, în condiţiile în care, în schimb, am avut cheltuieli mai mari cu alocaţiile

nerambursabile (vezi paragraful 1),  iar singurul sponsor existent până în 2016 nu ne-a mai

onorat cu nicio sumă. Suntem bucuroşi că am putut păstra totuşi obiceiul, chiar dacă sumele

acordate au fost aproape simbolice!



3. Am achiziţionat cartea  “Osteogenesis imperfecta”,  (578 de pagini, editor Jay Shapiro),

care a fost la dispoziţia unor medici şi a tuturor celor interesanţi. Costul achiziţiei a fost de 800

de lei.

4. Actualizarea periodică a website-ului www.oirom.ro, cu ştiri şi alte informaţii utile.

5. 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 care

ne-au ajutat să strângem banii necesari funcţionării!

Sursele de finanţare

1. Excedentul din anul precedent, 2016: 34.900 lei

2. Sumele obţinute prin intermediul formularului fiscal 230 (2% din impozitul pe salarii),

primite din partea autorităţilor fiscale: 23.500 de lei

4. Cotizaţiile anuale ale membrilor: 300 de lei

5. Donaţie unică primită, în valoare de 1.000 de lei

Excedentul

La sfârşitul anului 2017 asociaţia a avut un surplus de 21.000 lei, care urmează să fie folosit în

anul următor, 2018. Excedentul este mult mai mic decât cel de la sfârşitul anului 2016, însă

sperăm să adunăm cât mai mulţi bani în viitor.
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