Raport de activitate
ianuarie 2016-august 2016
,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” din fondul ramas la sfarsitul anului 2015:
- 10 mese pliante pentru sala Multimedia;
- 1 masa pliabila a ramas in sediul Asociatiei de Parinti;
- 1 buc masa pliabila este in custodia administratorului ;

SCOPUL ASOCIATIEI:
Initierea si sustinerea proiectelor de dezvoltare si ameliorare scolara;
Atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru colegiu;
Identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate in tara si strainatate;
Mobilizarea parintilor, elevilor in sustinerea materiala si logistica a colegiului;
Sponsorizarea unor activitati culturale si sportive, scolare si extrascolare;
Stimularea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare nationale si
internationale.
Asociatia are personalitate juritica de drept privat fara scop patrimonial, cu statut propriu, organe
de conducere.

Presedinte
Carmen Anne Balas

Tot ce e mai bun pentru copilul nostru!

Raport de activitate
septembrie 2016 - decembrie 2016
,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” a reusit sa stranga urmatoarele fonduri:
- 12000 lei sponsorizari financiare pentru desfasurarea Balului Bobocilor 2016 desfasurat in restaurantul
Monden din cadrul complexului Cornul Vanatorului;
-11885.94 lei ca urmare a formularelor 230(fise pentru anul 2015, depuse in luna mai 2016);
- 2100 lei sponsorizari;
2253 lei donatie pentru proiectul “Daruind vei dobandi” si s-au achizitionat si donat Parohiei Lada, judetul
Teleorman produse alimentare neperisabile.
Suma ramasa s-a cheltuit in urmatorul mod:
- 2 mimio teach(avand functia de a transforma tabla magnetica alba in tabla interactiva) unul pentru
catedra de biologie si unul pentru catreda de informatica;
- 14 table magnetice dotandu-se astfel majoritatea cabinetelor de : geografie, biologie, chimie, limbi
straine si muzica;
- repararea boxelor din sala Multimedia;
- 3 buc videoproiectoare si 3 buc suport videoproiector tavan;
Achizitia unor componente pentru sistemul de supraveghere video exterior;
Achizitia de pal si accesorii necesare pentru schimbarea mobilierului din cabinetele de informatica 1 si L2,
mobilier pentru cabinet engleza si confectionarea a 30 de pupitre individuale.
La sfarsitul anului 2016 in registrul de casa a ramas soldul de 3531.72 lei si in banca soldul de ~1878,16
lei.
In perioada septembrie-noiembrie 2016 cand au avut loc pregatirile pentru Balul Bobocilor,
Presedintele Comitetului de Parinti si Presedintele Asociatiei de Parinti Alexandru Odobrescu
Pitesti s-a implicat activ in aceasta activitate, participand zilnic la toate repetitiile si la buna
desfasurare a Balului Bobocilor.
Multumesc elevului si parintelui (am fost rugata sa nu specific numele), care anul acesta m-a ajutat
in strangerea de fonduri financiare pentru desfasurarea activitatii “Balul Bobocilor 2016”.
SCOPUL ASOCIATIEI:
Initierea si sustinerea proiectelor de dezvoltare si ameliorare scolara;
Atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru colegiu;
Identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate in tara si strainatate;
Mobilizarea parintilor, elevilor in sustinerea materiala si logistica a colegiului;
Sponsorizarea unor activitati culturale si sportive, scolare si extrascolare;
Stimularea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale.
Asociatia are personalitate juritica de drept privat fara scop patrimonial, cu statut propriu, organe de
conducere.
Presedinte
Carmen Anne Balas

Tot ce e mai bun pentru copilul nostru!

