
Raport de activitate
2021

Asociația Ateliere Protejate

Întocmit de:
Director, Cozma Cătălin



 
• suntem un ONG înființat în anul 2002;

• oferim sevicii sociale pentru 20 de beneficiari;

• susținem persoanele adulte cu dizabilități prin activități de terapie 
ocupațională;

• contribuim la dezvoltarea lor personală și emoțională, a abilităților de 
auto-îngrijire, educative și sociale;

Cine suntem și ce facem?



* Programul este de luni până vineri în intervalul orar 8:00 – 12:00, 
configurat special pentru perioada pandemiei.

Desfășurător program:
– 7:30 se deschide atelierul și sunt așteptați beneficiarii;
– 8:00 - 10:00 activități împreună cu beneficiarii;
– 10:00 - 10:15 pauză pentru sandwich;
– 10:15 - 12:00 activități împreună cu beneficiarii;
– 12:00 încheierea activităților.

Programul atelierului



Aniversarea zilelor de naștere



Activități culinare



Perete verde



Activități în atelier



Vizită 
la Moara de hârtie



Vizita prietenilor noștri dragi 
Jorg, Flori și Schorsch



Excursie de o zi la Sinaia



Ieșiri



Reciclăm



 să oferim un proiect sustenabil;

 să ajutăm cât mai multe persoane cu nevoi speciale;

 să contribuim la schimbarea mentalităților și la valorizarea 
persoanelor cu nevoi speciale;

 și ... suntem deschiși la recomandări.

Ce dorim?



Asociatia Ateliere Protejate

SITUATIE FINANCIARA la 31.12.2021 LEI EURO
Venituri din chirii 41.950                   8.526  € 
Venituri vanzare lumanari 23.023                   4.679  € 
Venituri din sponsorizari 3,5% din impozitul pe  venit persoane fizice 24.832                   5.047  € 
Venituri din alte donatii primite de la persoane fizice sau juridice 5.412                   1.100  € 
Sponsorizari de la persoane juridice din impozitul pe profit / venit 14.352                   2.917  € 
Venituri sponsorizare extern STRASENENGEL Germania (12000 Euro) EUR 12.000 59.045                12.000  € 
Venituri sponsorizare extern STICHTING PAULICO Germania (2200 Euro) EUR 2.200 10.825                   2.200  € 
Dobanzi lei 3.042                      618  € 
Subventii buget de stat COVID 19 (compensare cheltuieli salarii) 3.872                      787  € 

TOTAL VENITURI 186.353                37.873  € 

Salarii+contributii salarii+tichete de masa 107.820                21.913  € 

Cheltuieli sediu: materiale consumabile,alimente, sanitare,comb auto 29.007                   5.895  € 

Cheltuieli sediu:energie electrica,apa,gaz 5.940                   1.207  € 

Cheltuieli sediu: intretinere si reparatii, asigurari,taxe cladiri,teren 2.833                      576  € 

Cheltuieli sediu: internet,telefonie,transport 2.929                      595  € 

Cheltuieli servicii terti: comisioane bancare,servicii contabilitate,alte servicii 13.470                   2.738  € 

Alte cheltuieli (cheltuieli cu tinerii, donatii acordate) 1.600                      325  € 

Alte cheltuieli (amortizari cladiri, diferente curs valutar) 20.855                   4.238  € 
TOTAL CHELTUIELI 184.454,00                37.488  € 

Diferenta(VENITURI-CHELTUIELI) 1.898,68 386 €

DISPONIBIL IN CONTURI la 31.12.2021 LEI
Sume in cont EURO EUR 8.186 40.506
Sume in conturi  LEI+depozite 140.573

TOTAL 181.079
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