Raport de activitate
ianuarie 2018-decembrie 2018

,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” din fondul ramas la sfarsitul anului 2017 a
investit in imaginea colegiului:
- logo colegiu, logo consiliul elevilor si logo asociatie parinti sponsorizat de Asociatia
Sportiva Spider Spor;
- 1999.20 lei panou intrare colegiu;
- 2737 lei pop up: acesta este folosit la targurile educationale, balul bobocilor si la
festivitatiile colegiului;
- 547.40 lei 2 roll up
- 89.9757 lei cesti cafea secretariat
- 546 lei coloana de sunet pentru sonerie ;
- 650 lei set microfoane pentru desfasurarea activitatilor din Multimedia.
- 650 lei mixer audio sala Multimedia;
- 720 lei 2 buc microfoane wireless lavaliera
- 549 lei dozator apa pentru sala Multimedia;
- 4159.288 lei 80 buc scaune albastre pentru sala Multimedia;

,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” a reusit sa stranga urmatoarele fonduri:
-68920 lei sponsorizari financiare pentru desfasurarea Balului Bobocilor 2018 desfasurat in
restaurantul Monden din cadrul complexului Cornul Vanatorului;
-11250,07 lei sponsorizare bunuri pentru Balul Bobocilor constand in : premii acordate
elevilor participanti la concurs talente din cadrul Balului Bobocilor;
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-13069,41 lei ca urmare a formularelor 230(fise pentru anul 2017, depuse in luna mai 2018);
Suma de lei s-a cheltuit in urmatorul mod:
- acordarea premiului I(clasei care a strans cele mai multe formulare d230), constand intr-un
videoproiector- diriginte profesor Manolescu Daniela;
- acordarea premiului II(clasa care a reusit sa stranga formulare D230), constand in 2 buc
table magnetice in corp B, sala B17 in valoare de 840 lei;
- 13 buc tabla magnetica pentru salile de curs ale colegiului in valoare de 5460 lei;
- un set microfoane pentru desfasurarea activitatii Balul Bobocilor in valoare de 600 lei;

La sfarsitul anului 2018 in registrul de casa a ramas soldul de 388,02 lei si in banca soldul de
11898,48 lei.

In perioada septembrie-noiembrie 2018 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.

Anul 2018, a fost pentru asociatia noastra, unul destul de dificil, in sensul neimplicarii
parintilor in activitatile asociatiei.
Parintii au din ce in ce mai putin timp de petrecut cu copii si cu atat mai putin timp in a se
implica in viata scolii.
La sfarsitul lunei octombrie 2017 am inceput strangerea a DECLARTIILOR 230 pentru
redirectionarea a 2 % din impozitul pe venit catre Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu
Pitesti.
Responsabilul acestui proiect a fost si in acest an, presedintele asociatiei. S-a reusit
strangerea si depunerea a 149 de declaratii, cu mult mai putin decat anul trecut. Se pare ca
parintii n-au inteles si nu constientizeaza faptul ca pot decide singuri ce se intampla cu
impozitele lor.
E păcat sa nu profitam de dreptul de a dispune de o parte (infima, e adevarat) din banii nostrii
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si sa hotaram singuri ( alt drept de care profitam din ce in ce mai putin) ce se intampla cu ei..

Implicarea în educaţia copilului dumneavoastră reprezintă o piatră de temelie la baza
succesului său, existând multe modalităţi de a le aplica. Ne dorim pe viitor o mai mare
implicare si sustinere a Asociatiei din partea parintilor, a cadrelor didactice si a conducerii
scolii. Ne dorim sa veniti cu proiecte si sa va implicati in realizarea lor.
Fiti alaturi de copii ! Ajutati-ne anul acesta sa directionam 2% din impozitul pe venit !

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
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