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Raport de activitate
al Asociatiei Române de Osteogeneză Imperfectă “Oameni Fragili”
pentru anul 2015

Asociatia noastra a desfasurat urmatoarele activitati, cu sprijinul membrilor si al prietenilor
nostri:

1. Acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru 6 familii, in scopul acoperirii
partiale a cheltuielilor directe si indirecte legate de tratamentul OI. Suma totala acordata a
fost de aproximativ 28.000 lei.

2. Trimiterea de sume (drept cadouri de Craciun!) pentru toate persoanele cu OI din
baza noastra de date (membri si ne-membri, copii si adulti), cu ocazia Craciunului 2015. In
total, 35 de persoane au primit o sumat totala de aproximativ 7.500 de lei. Aceasta actiune a
dvenit deja un bun obicei al organizatiei noastre!

3. Participarea la reuniunea anuala a OIFE (organizatia europeana OI), Oslo, 17-19
septembrie 2015. Asociatia a fost reprezentata de presedinte si, cu aceasta ocazie, a devenit
membru cu drepturi depline al OIFE. A fost pentru prima oara cand Romania a luat parte la
o astfel de intalnire si a fost in mod calduros intampinata de comunitatea OI din Europa.
Toate stirile si prezentarile din Norvegia au fost puse la dispozitia membrilor.

4.Organizarea unei intalniri intre dr. Georges Finidori (Franta), dr. Francois Fassier
(Canada) si 10 familii OI, in Bucuresti, pe data de 4 noiembrie 2015. Aceasta discutie a
oferit raspunsuri la intrebarile legate de starea de sanatate a persoanelor cu OI. Principalele
concluzii ale discutiilor au fost diseminate catre cei interesati. Cu aceasta ocazie, dr. Fassier
a primit diploma de membru de onoare al asociatiei, ca recunoastere pentru eforturile
exceptionale depuse in serviciul persoanelor cu OI

5. Actualizarea periodica a website-ului www.oirom.ro, cu stiri si alte informatii utile

6. Strangerea de fonduri prin: completarea si trimitrerea formularului fiscal 230, obtinerea
de donatii din partea firmelor si persoanelor etc..

II. Sursele de finantare au fost urmatoarele:

- sume obtinute din formularul fiscal 230 (2% din impozitul pe salarii), primite din partea
autoritatilor fiscale;

from fiscal form 230 (2% of income tax), received via fiscal

authorities
- sponsorizare obtinuta din partea Novartis Oncology Romania. Multe multumiri prietenilor
nostri generosi!
- cotizatiile anuale ale membrilor
- dobanda la depozitele bancare constituite pe numele asociatiei.

La sfarsitul anului 2015 am avut un surpplus, care a urmeaza a fi folosit in anul urmator.

Multa sanatate tuturor!

