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RAPORT ANUAL 2012
Sub deviza “De la saracie catre oportunitate”, misiunea Fundatiei Adina Stiftelsen este de a sprijini
copii/tineri aflati în dificultate, ajutandu-i sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru a putea duce o
viata decenta, autonoma.
Fundatia Adina Stiftelsen Romania a fost infiintata in Craiova in anul 2004 la initiativa membrilor fundatiei
umanitare norvegiene cu acelasi nume. Organizatia a fost înfiintata în 2001 in Bergen, de catre de un grup de
persoane private care au dorit să ofere ajutor copiilor saraci din judeţul Dolj. Mare parte a muncii si a actiunilor de
strangere de fonduri care au loc în Norvegia este realizata prin munca voluntara a unui numar mare de persoane,
companii private, organizatii si scoli.
De-a lungul timpului Fundatia Adina Stiftelsen si-a adaptat incontinuu activitatea, activitatile pe care le
implementam raspunzand, permanent, nevoilor generate de transformarile socio-economice ale societatii
romanesti, astfel incat sprijinul pe care îl oferim sa vina in intampinarea nevoilor copiilor si tinerilor, si, in final,
nevoilor comunitatii.
Initial, Consiliul Director a fost format exclusiv din persoane din Norvegia. In timp, insa, responsabilitatea a
fost transferata catre specialisti romani implicati in comunitate, in prezent board-ul constand din Ove Haugsdal,
Hilde Sandnes, Valentina Ionescu, Robert Iriza si Aliz Kosza. Prin alaturarea unor nume de referinta in mediul
autohton de afaceri ne-am propus sa reusim ca, pe termen mediu, mare parte din finantarea activitatilor sa fie
sustinuta cu fonduri din Romania – Romanii sa ajute Romani
Fundatia faciliteaza accesul beneficiarilor la servicii sociale, fara discriminare de sex, varsta, religie,
apartenenta etnica sau nationalitate si stabileste criterii obiective de eligibilitate si admitere, în functie de tipurile
de servicii sociale furnizate si de resursele disponibile.








Fundatia are ca scop principal si obiective:
Ajutor financiar si material pentru copiii care provin din familii cu mijloace precare de existenta
Furnizare de programe dedicate socializarii, dezvoltarii individuale si profesionale a copiilor si tinerilor
Implementarea in viata comunitatii a standardelor europene de viata
Infiintarea de programe de asistenta si dezvoltare acolo unde este nevoie
Ajutorarea copiilor infectati HIV-SIDA din Craiova si judetul Dolj
Ajutorarea copiilor infectati sau care provin din familli cu membrii infectati cu TBC, rubeola etc
Colaborarea cu asociatii, fundatii si alte institutii din Romania si de peste hotare, pentru indeplinirea
scopului şi obiectivelor propuse

Avem 8 ani de experienta in programe educative, timp in care am lucrat am lucrat cu peste 450 de copii si tineri.
Pentru noi, educatia reprezinta cuvantul-cheie in toate activitatile pe care le derulam. In anul 2012 am
continuat si consolidat proiectele incepute in anii anteriori si, in paralel, am implementat noi metode de lucru,
am defasurat activitati de promovare si strangere de fonduri, am realizat parteneriate durabile.
In acest context, in anul 2012, calitatea serviciilor educationale oferite si implicarea activa in viata societatii
romanesti au adus confirmarea activitatii desfasurate de catre Fundati Adina Stiftelsen, astfel :
a primit acreditarea de furnizor de servicii sociale, conform deciziei nr 14612/2012 a Comisiei de Acreditare a
Furnizorilor de Servicii Sociale ;
a devenit membru al Comisiei de Incluziune Sociala Dolj ;
a devenit membru al Grupului de Actiune Locala Amaradia-Jiu.
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Beneficiari preponderent din mediul rural
Cele trei proiecte - Programul Educational, Programul “After School” Goiesti, Programul “Comunitati
Locale” Farcas, Unirea, Diosti - au implicat 195 de copii si tineri, 11 specialisti si peste 30 de voluntari activi.
Programul Educational are ca scop sustinerea participarii la activitati educationale si sociale a
copiilor/tinerilor care isi continua studiile dupa absolvirea clasei a VIII-a si mentinerea acestora in sistemul
educational in vederea pregatirii academice/profesionale/vocationale care sa le asigure un trai decent.
Pe parcursul anului 2012 au fost sustinuti financiar, material si moral 60 de tineri elevi de liceu sau
studenti.
Nr.
beneficiari
60

Elevi de
liceu
54

Studenţi
6

Până în 18
ani
49

Peste 18
ani
11

Din mediul
urban
15

Din mediul
rural
45

In baza ajutorului personalizat in functie de nevoile fiecaruia, tinerii au putut beneficia de o bursa lunara, de
sprijin in realizarea referatelor/proiectelor scolare, de suport material si consiliere.
Ajutorul financiar a acoperit partial nevoile educationale ale tinerilor: rechizite scolare, transport, cazare,
masa.
Biroul special amenajat la sediul fundatiei le-a pus la dispozitie tot echipamentul necesar: calculatoare,
imprimanta, consumabile de birou.
In cadrul parteneriatului cu Romaniahjelpen Vestlandet, beneficiarii programului si familiile acestora au
primit imbracaminte si incaltaminte.
Am organizat intalniri individuale sau de grup la care tinerii afla cum sa isi administreze bursa, cum sa isi
planifice timpul, cum pot participa la diferite activitati educative sau proiecte special concepute pentru categoria
lor de varsta.
Punem accent pe responsabilizarea beneficiarilor si de aceea ii implicam in proiecte educationale:
proiecte finantate prin programul „Tineret in actiune”; proiecte vizand promovarea activitatilor fundatiei si
strangerea de fonduri; proiecte culturale in beneficiul copiilor sau tinerilor cu oportunitati reduse (organizare de
mici spectacole in centre de plasament, de exemplu).

Functionam in 4 centre after school
Programul “After School” Goiesti, derulat in stransa colaborare cu Scola Gimnaziala Goiesti, a implicat 70
elevi din comuna Goiesti.
Nr. Beneficiari
70

Elevi cls. I-IV
29

Elevi cls. V-VIII
41

Mediul de provenienta
Rural

Activitatile s-au defasurat de luni pana vineri, intre orele 14.00 si 18.00, sub supravegherea a 5 cadre
didactice specializate. Au fost organizate activitati educative si recreative cu accent pe pregatirea scolara si
vocationala, prin ateliere de creatie, activitati sportive, activitati pentru valorizarea identitatii culturale – de pilda,
dansuri populare, dansuri de societate - salsa, activitati de promovare a fundatiei si de strangere de fonduri,
spectacole, cursuri de igiena si sanatate, dezvoltarea abilitatilor sociale prin participarea la work shop-uri
organizate de ONG-uri partenere, tutoriale vizand orientarea profesionala a copiilor si consilierea parintilor.
Continuarea parteneriatului cu Romaniahjelpen Vestlandet ne-a oferit oportunitatea de a putea ajuta cu
articole de imbracaminte si incaltaminte atat beneficiarii fundatiei, cat si familiile lor.
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Ca si in anii trecuti, Fundatia Adina Stiftelsen a acoperit cheltuielile necesare desfasurarii activitatilor
educationale (materiale consumabile, materiale didactice, transport, plata profesorilor), iar scoala a pus la
dispozitie spatiile necesare desfasurarii activitatii si a acoperit integral toate cheltuielile legate de utilitati
(electricitate, caldura).
Avand in vedere rezultatele pozitive din ultimii ani privind imbunatatirea abilitatilor si a competentelor
copiilor implicati in activitatile noastre, scoala a solicitat sprijinul fundatiei in ceea ce priveste baza de materiale
educative pentru gradinite. Incepand cu acest an, fundatia a furnizat celor 7 gradinite din comuna (cu un efectiv
total de 88 de prescolari) materiale consumabile pentru activitatile educationale: creione colorate/ cerate,
acuarele, plastilina, blocuri desen, hartie glase, hartie/cartoane colorate, foarfeci, lipici, glitter etc.
Prin acest tip de sustinere, nu numai ca am imbunatatit procesul educativ si relatia educator – copil, dar
am venit si in sprijinul familiilor care altfel ar fi fost nevoite sa achizitioneze pe cont propriu aceste materiale.
„Programul Comunitati Locale” are ca scop imbunatatirea abilitatilor si dezvoltarea competentelor
pentru 60 de copii din comunele Farcas, Unirea si Diosti.
Comunitatea

Nr. Beneficiari

Elevi I-IV

Elevi V-VIII

Dioşti
Unirea
Farcas
Total

20
20
20
60

15
9
15
39

5
11
5
21

Mediul de
provenienta
Rural
Rural
Rural

Timp de 4 ore pe saptamana au fost organizate activitati artistice si creative, dar si activitati sportive,
activitati ce vizeaza descoperirea identitatii culturale, activitati referitoare la sanatate, igiena, consiliere.
Continuarea parteneriatului cu Romaniahjelpen Vestlandet ne-a oferit oportunitatea de a putea ajuta
beneficiarii fundatiei, precum si familiile lor, cu articole de imbracaminte si incaltaminte.
Ca si in cazul programului de la Goiesti, in baza parteneriatelor cu scolile din cele trei comune, Fundatia
Adina Stiftelsen a acoperit cheltuielile necesare desfasurarii activitatilor educationale (materiale consumabile,
materiale didactice, transport, plata profesorilor), iar scoala a pus la dispozitie spatiile necesare desfasurarii
activitatii si a acoperit integral toate cheltuielile legate de utilitati (electricitate, caldura).
Incepand cu anul scolar 2012-2013, cadrele didactice care desfasoara activitatile din cadrul programului
„Comunitati Locale” au lucrat in baza unui contract de voluntariat.
De asemenea, trebuie mentionat ca in comuna Diosti scoala a pus la dispozitia fundatiei o sala de clasa.
Iar copiii s-au dovedit extrem de incantati sa poata decora aceasta sala asa cum isi doresc – nu ca o sala de
„scoala”, ci ca un spatiu educativ de recreere.

ZERO abandon scolar in ultimii 3 ani
Furnizarea de servicii educationale pentru prevenirea abandonului scolar, cresterea accesului la activitati
educative de petrecere a timpului liber sau dezvoltarea de activitati ce vizeaza dezvoltarea individuala bazata pe
vocatie au fost concretizate in rezultate pozitive in ceea ce priveste promovabilitatea elevilor, participarea lor
activa in cadrul procesului educativ, sensibilizarea parintilor in ceea ce priveste beneficiile unei educatii solide ca
premisa necesara a unei sanse mai bune la un loc de munca si un trai mai decent.
Niciunul dintre beneficiarii programelor desfasurate in 2012 nu a abandonat scoala. Participarea la
activitatile organizate de catre fundatie ii ajuta sa fie increzatori in fortele proprii, sa isi dezvolte abilitati si
competente importante pentru viitor, sa isi descopere dorinta de a invinge problemele pe care le au, sa isi urmeze
visele.
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Responsabilizarea sociala a tinerilor si a comunitatii din care provin
In alta ordine de idei, in ultimii ani am pus accent pe dezvoltarea unei baze de voluntari, iar o buna parte
dintre activitatile desfasurate au fost planificate si desfasurate in colaborare cu acestia. Voluntarii au participat la
activitati educative directe cu beneficiari ai programelor noastre, la activitati de strangere de fonduri sau la
proiecte desfasurate de catre fundatie in colaborare cu alti parteneri.
Astfel, prin participarea la evenimente de genul Expo-Flora, Bizaar Bazar sau la targurile de Martisor si 1
Iunie, unde au fost expuse produse realizate de catre copii, am reusit sa strangem suma de 5.229 lei. De asemenea,
prin implicarea voluntarilor in campania de strangere a 2% din impozitul anual pentru persoane fizice, conform
declalatiei 230, am reusit sa colectam suma de 3.781 lei.
In parteneriat cu Fundatia Adina Stiftelsen Norvegia, am implementat în perioada 02-09 octombrie 2012
proiectul “TolerActive”. Proiectul a avut ca obiectiv principal promovarea unui stil de viata sanatos prin
intermediul activitatilor fizice, combaterea discriminarii şi xenofobiei prin cunoasterea diverselor culturi
internationale si favorizarea participarii active a cetatenilor la nivel local, national sau european prin metode de
invatare nonformala.
Proiectul a reunit un număr de 48 de tineri si sase lideri din cele trei tari participante: Romania, Italia si
Norvegia.
Ca urmare a bunei desfasurari a proiectului si a impactului pe care l-a avut asupra participantilor se
intentioneaza aplicarea pentru doua proiecte similare vizand ca teme leadership-ul si viata sanatoasa prin sport.

Situatia financiara
In anul 2012, fundatia a inregistrat venituri in valoare de 510.981 lei si cheltuieli in valoare de 481.188 lei.
Venituri 2012

510981

Venituri Adina Stiftelsen Norvegia

457454

Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare

49070

Venituri din diferentele de curs si dobanzi bancare

733

Ajutoare nerambursabile

3724
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Cheltuieli 2012

481188

Servicii directe
Materiale pt activitati educative

33791

Mese si gustari

21249

Burse scolare

60100

Consumabile, birotica

2725

Ajutoare in bunuri

26691

Materiale didactice

5408

Proiecte educationale, excursii tematice

21510

Cheltuieli transport

42348

Mentenanta

1983

Ajutoare de urgenta

2872

Utilitati

7820

Salarii

168767

Alte cheltuieli (diverse, traduceri, taxe postale etc)

9369

TOTAL Servicii directe

404633

Administrativ
Salarii

26864

Utilitati, birotica

16197

Alte cheltuieli administrative (contabilitate, audit, contracte cu terti, comisioane bancare, notar)

26079

Cheltuieli amortizare

4106

TOTAL Cheltuieli administrative

73246

Cheltuieli promovare

3309

Materiale promotionale (flyer, banner etc)

3309
3309

TOTAL Cheltuieli promovare

Cheltuieli 2012
Servicii directe

Administrativ

0.69%
15.22%

84.09%
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