Raport de activitate
ianuarie 2017-decembrie 2017

,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” din fondul ramas la sfarsitul anului
2016:
- 1219.58 lei organizare Olimpiada Nationala de Engleza;
- 357.33 lei proiectoare cu senzori si becuri pentru iluminat curtea interioara a
colegiului;
- 1900 lei transport elevi si profesori din Polonia in cadrul proiectului Erasmus.

,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” in decursul anului 2017 a reusit sa
stranga urmatoarele fonduri:
-46859 lei sponsorizari financiare pentru desfasurarea Balului Bobocilor 2017
desfasurat in restaurantul Monden din cadrul complexului Cornul Vanatorului;
-14166.91 lei sponsorizare bunuri pentru Balul Bobocilor constand in : premii
acordate elevilor participanti la concurs talente din cadrul Balului Bobocilor;
-16149.94 lei ca urmare a formularelor 230(fise pentru anul 2016, depuse in luna mai
2017);
Suma ramasa s-a cheltuit in urmatorul mod:
- 13 table magnetice pentru salile de clase din cadrul colegiului;
- acordarea premiului I(clasei care a strans cele mai multe formulare d230), constand
intr-un videoproiector, un suport proietor si cablu VGA- diriginte profesor Neacsu
Lucretia;
- acordarea premiului II(clasa care a reusit sa stranga formulare D230), constand in 2
buc table magnetice in corp C, sala C16, etaj 2;
- 670 lei mixer audio pentru sala Multimedia;
- 1500 lei un set casti microfoane
Tot ce e mai bun pentru copilul nostru!

La sfarsitul anului 2017 in registrul de casa a ramas soldul de 4305.09 lei si in banca
soldul de 11083.93 lei.

In perioada septembrie-noiembrie 2017 cand au avut loc pregatirile pentru Balul Bobocilor,
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 si in
atragerea de fonduri financiare si de bunuri alaturi de elevii organizatori.

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!

