Raport anual
Pentru anul 2016
I. Management şi administrare
(A)
Acest raport este completat de:
Denumirea organizaţiei şi acronimul Numărul de telefon:
dacă există:
Asociaţia Obştească
(+373) 079-524-165
de Binefacere „LUMINA”
Adresa:
Numărul de fax:
MD, Municipiul Bălți, str. Alexandru ----cel Bun, 42 ap.9
Adresa e-mail:
juradina@mail.ru
Persoana de contact:
Președinte Dina BEGAM
(B) Organizaţia este: - Asociaţie Obştească
(C) Indicaţi tipul organizaţiei: - Locală
şi raza de activitate a organizaţiei: îşi desfăşoară activitatea pe întreg
teritoriul municipiului Bălți și în zonele limitrofe.
(D) Indicaţi numele şi funcţia conducătorului organizaţiei
Numele conducătorului
Dina BEGAM

Funcţia
Preşedinte

(E) Indicaţi numele fiecărui membru al organului executiv de conducere
1. Iurii CORNILOV
2. Artur SINCIUC
3. Rodica SINCIUC
4. Andrei COȘELEV
Notaţi aici dacă organizaţia nu are organ executiv de conducere.
Asociaţia Obştească de Binefacere „LUMINA” nu are organe executive de
conducere.

(F) Indicaţi numele şi funcţia angajaţilor organizaţiei:
Numele și prenumele
BEGAM Dina
CORNILOV Iurii
SINCIUC Artur
PAVLIUC Garri
DURNEA Ivan
GHERMAN Cristina
SINCIUC Rodica
I.

Care

Membri
8

este

numărul

Funcția
Preşedinte
Asistent social
Asistent social
Asistent social
Asistent social
Asistent social
Bucătar
de

voluntari

şi

membri

ai

organizaţiei

Voluntari
7

II.
Raport de activitate şi realizări
(A)
Care sunt scopurile statutare ale organizaţiei?
Scopul Asociației constituie inițierea, susținerea, promovarea, organizarea,
administrarea și desfășurarea activității de binefacere păturilor socialvulnerabile ale societății (persoanelor în etate, invalizilor, copiilor orfani și
celor cu dizabilități, familiilor nevoiașe și familiilor cu mulți copii), protecția
drepturilor și libertăților omului.
Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

Sprijinirea promovării femeilor pe baza egalității dintre bărbați și femei;

Sensibilizarea opiniei publice referitor la statutul femeii din Moldova:
drepturile inalienabile ale femeilor, eliminarea violenței împotriva femeii în viața
publică și privată;

Stabilirea posibilităților de sprijin economic și social al familiei;

Ocrotirea maternității și copilăriei;

Educarea armonioasă a femeilor, copiilor și tineretului;

Desfășurarea activității de culturalizare a populației;

Încurajarea existenței artei inclusiv cea populară;

Educația patriotismului și umanismului;

Acordarea ajutorului persoanelor social vulnerabile în căutarea muncii
(membrilor AO și voluntarilor ce au activat în cadrul AO);

Distribuirea ajutoarelor umanitare, alimentare, etc;

Prestarea serviciilor la domiciliu persoanelor socialment vulnerabile cum ar
fi: curățenia apartamentelor, prelucrarea loturilor de pămînt pe lîngă casă,
procurarea produselor alimentare, achitarea serviciilor comunale, etc.;

Crearea clubului după interese cu genericul ”Găsește-te pe sine și ajută pe

alții să se afirme în viață!”;

Organizarea timpului liber pentru membrii AO și familiilor socialmente
vulnerabile: turism, vizionarea spectacolelor/concertelor, promovarea discuțiilor,
etc.;

Participarea activă în viața social-culturală a municipiului;

Organizarea și promovarea acțiunilor de voluntariat de către membrii AO;

Reprezentarea și soluționarea problemelor familiilor incomplete, tutorilor,
persoanelor cu dizabilități, persoanelor singure, membrilor AO în organele
administrației publice locale, etc.
(B) Care sunt programele şi activităţile de bază ale organizaţiei?
Pentru atingerea scopului şi sarcinilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni:

popularizează idei contemporane stipulate în documentele internaționale și
în legislația națională în vigoare referitoare la drepturile copiilor, tinerilor, a
familiilor social-vulnerabile, prin mijloace proprii de acțiune;

realizează colaborări, schimburi de păreri și informații cu organizații
similare din țară și asociații internaționale cu profil asemănător;

organizează, promovează și susține acțiuni de protecție socială și desfășoară
activități proprii de sprijin material, moral, medical, de reabilitare pentru
categoriile de persoane defavorizate: copii, tineri, inclusiv cei dotați din punct de
vedere intelectual, mame fără venituri, șomeri, bătrâni bolnavi și singuri;

propagă idealuri democratice, valori naționale și general-umane;

distribuie ajutor umanitar, inclusiv colete igienice și rechizite școlare;

organizează sărbători pentru copii cu înmînarea cadourilor;

contribuie și desfășoară diverse programe educative: anti-drog, anti-alcool,
etc.;

organizează și desfășoară diverse activități pentru copii, adolescenți și tineri,
inclusiv pentru copii cu dizabilități, cu implicarea specialiștilor și voluntarilor;

organizează și desfășoară tabere de odihnă de scurtă durată de zi;

colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru realizarea
unor lucrări și servicii de interes public;

(B)
Care au fost activităţile concrete ale organizaţiei şi numărul de
beneficiari în anul 2016?
 Cantina socială.
Persoanele din categoria social-vulnerabilă a societății au posibilitatea de a servi, în
cadrul cantinei de binefacere, un prînz calitativ și cu titlu gratuit.
Serviciul este prestat de asociație de 4 ori pe săptămînă.
Proiectul își propune să satisfacă necesitățile elementare de alimentare pentru
supraviețuire.

În anul 2016 - 100 persoane, în mod permanent au beneficiat de alimentație
gratuită a cîte 4 ori pe săptămînă pe parcursul întregului an.

 Centrul de adaptare socială a copiilor cu posibilități limitate.
Proiectul își pune ca scop integrarea socială a beneficiarilor din categoria
specificată. Copiii cu deficiențe a sistemului nervos central beneficiază de instruire,
reabilitare psiho-socială și alimentație gratuită. Suplimentar, voluntarii asociației
efectuează vizite la domiciliul copiilor cu dizabilități imobilizați la pat.
În anul 2016, beneficiari permanenți ai proiectului au fost 15 adolescenți cu
dizabilități.


Activități de caritate organizate pentru persoane sărace și persoane cu
dizabilități.
Proiectul presupune acordarea ajutorului umanitar persoanelor din categoria socialvulnerabilă, oferindu-le beneficiarilor pachete alimentare și haine.

Scopul acestui proiect este încurajarea și acordarea unui sprijin material persoanelor
singuratice, persoanelor în etate și celor cu dizabilități.
În anul 2016, de programul de caritate au beneficiat 100 persoane.
Au fost distribuite peste 150 de pachete alimentare și peste 300 kg de haine la
mîna a doua.

 Organizarea acțiunilor de binefacere în perioada sărbătorilor de iarnă!
În fiecare an, atmosfera sărbătorilor de iarnă este adusă în sufletul copiilor din familii
nevoiașe prin acțiunile de caritate organizate și desfășurate în ajunul crăciunului.
Potrivit tradițiilor, copiii beneficiază de cadouri și petrec timpul vesel alături de animatorii
și artiștii locali invitați de a distra copiii prin jocuri și cîntece.

În anul 2016, de un asemenea program au beneficiat 100 copii.

 Organizarea timpului liber vara!
În fiecare an Asociația organizează și desfășoară, în scopuri de caritate, tabere de
odihnă de zi. Copiii de diferite vîrste și din diferite categorii social-vulnerabile
beneficiază de odihnă și distracții în taberele respective. Datorită serviciului prestat copiii
pot socializa cu semenii săi, avînd posibilitate de integrare socială mult mai rapidă decît
în ordin obișnuit.

În anul 2016 la aceste măsuri au participat 215 copii.



Acțiuni de caritate dedicate zilei internaționale ale copilului - 1 iunie!
În fiecare an, la data de 1 iunie, se desfășoară măsuri dedicate zilei copilului.
La desfășurarea proiectului participă voluntarii Asociației, care organizează program
de distracții.
În anul 2016 la sărbătoare au participat peste 200 de copii, care la finele
programului au primit cadouri.

 Interacțiunea cu tinerii din grupul de risc, proiect, care are drept scop prevenirea,
profilaxia și combaterea consumului de droguri și alcool în rîndurile adolescențelor și
tinerilor, prin conversații și dezbateri despre modul sănătos de viață, precum și
derularea filmelor tematice despre dauna narcomaniei, alcoolului, pericolul infectării
cu HIV-SIDA.

În anul 2016, în program au participat 24 persoane.

(C)
(1) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară şi alte activităţi ce
nu servesc beneficiului public.
Asociaţia Obştească de Binefacere „LUMINA” nu desfășoară activități care nu
servesc beneficiului public.
(D)
(2) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi
economice.
Asociaţia Obştească de Binefacere „LUMINA”, din momentul înregistrării
Asociației și pînă în prezent nu a desfășurat activități economice.
(D)
(3) Dacă aţi marcat pătratul de la întrebările (D)(1) sau (D)(2),
descrieţi aceste activităţi:
------(E)
Organizaţia a efectuat tranzacţii cu angajaţii: directorii; membrii
organizaţiei sau cu familiile acestora (ex. arendă, plată de servicii, etc)?
- Nu
Dacă răspunsul este da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos.
Trebuie să indicaţi Numele şi Funcţia persoanelor implicate în tranzacţie, ce
beneficii sau mijloace a obţinut persoana respectivă şi orice altă informaţie ce
explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din
pagina 7.
-----(F)
Organizaţia a efectuat tranzacţii afiliate?
- Nu
Dacă da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Organizaţie afiliată
este organizaţia cu care ONG-ul, directorii săi, angajaţii, membrii sau rudele lor au
interese de proprietate sau management. Trebuie să indicaţi Numele şi Adresa
organizaţiei afiliate, caracterul relaţiilor dintre organizaţii, ce beneficii sau mijloace
a obţinut ONG-ul în urma tranzacţiei, ce beneficii sau mijloace a obţinut organizaţia
afiliată în urma tranzacţiei precum şi orice altă informaţie ce explică caracterul
tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.
------

DECLARAŢIE FINANCIARĂ
I. Rapoartele financiare
I.1.
La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor
financiare întocmite de către organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se
încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică
cărora au fost prezentate.
I.2.
În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi
comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor
societăţi cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost
prezentate.
Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale
obţinute pe parcursul anului raportat.
Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului
raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.
II.

Tabelul 1.
(MDL)
Sursa de venit

Valoarea
sursei (lei)
1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în
0,0
actele de constituire
1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi
0,0
nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

Total pe 1.1.
1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
A) Donaţii filantropice
B) Granturi

0,0
33700,0
0,0

C) Donaţii simple

43664,0

Total pe 1.2

77364,0

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea
lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a
fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

0,0

Total pe 1.3.

0,0

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în
actele de constituire

0,0

Total pe 1.4.
1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi
prevăzute în actele de constituire

0,0
0,0

Total pe 1.5.
II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice
auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)
2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor
(titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

0,0
0,0

Total pe 2.1.
2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării
proprietăţii

0,0
0,0

Total pe 2.2.
2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în
vigoare

0,0
0,0

Total pe 2.3.
Total pe II.
Total surse

0,0

0,0
0,0
77364,0

Pe parcursul anului 2016, toate cadourile, sursele materiale, produsele
alimentare au fost primite în cadrul asociației din donații, cu titlu gratuit și
respectiv au fost distribuite 100% în scopuri de caritate. În anul 2016, în mare
majoritate s-a efectuat rulaj material.
Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care
corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.
III. Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.
3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.
Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale
primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe
direcţii de activitate.
Tabelul 2.
(MDL)

Utilizarea mijloacelor
financiare şi/sau materiale
Sursa de acoperire a cheltuielilor

1. Surse rezultate în urma desfăşurării
activităţii prevăzute în actele de constituire
1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii
materiale şi nemateriale a fondatorilor,
membrilor organizaţiei necomerciale
1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie
specială
A) Donaţii filantropice
B) Granturi
C) Donaţii simple
1.3. Alte venituri din activitatea statutară
(încasări
din
organizarea
lecţiilor,
expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)
1.4. Venituri rezultate din activitatea
economică prevăzută în actele de
constituire
1.5. Venituri financiare/materiale obţinute
din alte activităţi prevăzute în actele de
constituire
2. Surse rezultate în urma desfăşurării
activităţii
economice
auxiliare
(neprevăzute în actele de constituire)
2.1. Venituri obţinute în formă de
dividende în urma investiţiilor (titlurilor de
valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte
investiţii)
2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării
sau înstrăinării proprietăţii
2.3. Venituri obţinute din alte surse
neinterzise de legislaţia în vigoare
Total acoperire cheltuieli

Cheltuieli cu destinaţie specială
Cheltuieli
administra
În
tive
Proiecte
scopuri
de
generale
binefacere
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33700,0
0,0
43664,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77364,0

0,0

0,0

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.
Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor
financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3.
Tabelul 3
(MDL)
Direcţiile de utilizare a mijloacelor
Articole de cheltuieli
financiare şi/sau materiale
proiect
proiect
proiect Scopuri Total
generale
Cheltuieli directe de program
total, inclusiv:
Consumabile
13130,0 15004,0 17900,0 0,0
46034
Salarii şi defalcări în fondul 9975,0
9977,0
9978,0 0,0
29930
social
Echipament
300,0
350,0
550,0
0,0
1200,0
Cheltuieli de delegare şi 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
transport
Alte cheltuieli (specificaţi)
100,0
50,0
50,0
0,0
200
bancare
2. Cheltuieli generale şi
administrative total,
inclusiv:
Consumabile (de birou şi 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
gospodărie)
Salarii şi defalcări în fondul 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
social
Cheltuieli de delegare şi 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
transport
Alte cheltuieli (specificaţi)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Total cheltuieli
23505,0 25381,0 28478,0 0,0
77364

3.3. Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor,
consultanţilor, experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi
valoarea salariilor şi altor retribuiri a muncii.
Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor,
consultanţilor, experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi
valoarea salariilor şi altor retribuiri a muncii se reflectă în forma prevăzută de
tabelul 4.

Tabelul 4.
(MDL)
Funcţia
Membrii organelor de conducere

Angajaţii permanenţi

Numărul
persoane
5

de Costuri
personale
4 angajați
permanent
=20186,58 lei
1 voluntar =
0,0 lei
7 (3+4 din
9743,42 lei
staful de
conducere)
-

Angajaţi prin cumul
Consultanţi
Experţi
Alte retribuiri a muncii (pentru servicii
prestate)
Total cheltuieli privind retribuirea muncii 0,0

29930,0

FORMA IALS14 se anexează
Declaraţie
Marcaţi pe cele care sunt valabile:
Prin aceasta declar că nu au fost efectuate tranzacţii între funcţionarii, directorul,
angajaţii sau membrii familiilor lor pe durata anului ce se încheie la 31
decembrie.
Prin aceasta declar că nu au fost efectuate tranzacţii între organizaţie şi orice altă
organizaţie afiliată pe durata anului ce se încheie la 31 decembrie.
Prin aceasta declar că organizaţia nu a susţinut vreun partid politic, bloc electoral
sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu a folosit venitul
sau activele sale pentru finanţarea acestora pe parcursul anului ce se încheie la 31
decembrie.
Datele din acest raport anual sunt autentice şi corecte.
Președintele Asociaţiei Obştești de Binefacere „LUMINA”
Dina BEGAM
Numele reprezentantului autorizat
Semnătura reprezentantului autorizat
Data

Tabelul A
Acest tabel trebuie completat doar de organizaţiile de utilitate publică ce
activează în domeniile educaţiei, protecţiei sănătăţii, sau dezvoltării economice.
(1) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi de utilitate
publică în domeniul educaţiei şi protecţiei sănătăţii. (Dacă aţi marcat
pătratul răspundeţi la întrebările 2 şi 3, şi declaraţia de la întrebarea 4.
Dacă nu, treceţi la întrebarea 5.).
(2) Care sunt grupurile sau persoanele defavorizate care beneficiază de
serviciile organizaţiei?
(3) Ce tipuri de bunuri, servicii sau alte beneficii sunt oferite grupurilor sau
persoanelor identificate în răspunsul de la întrebarea 2?
(4) Marcaţi:
Prin aceasta declar că bunurile, serviciile sau beneficiile descrise în
răspunsul la întrebarea 3 sunt oferite gratis.
Prin aceasta declar că bunurile, serviciile sau beneficiile descrise în
răspunsul la întrebarea 3 sunt oferite la un preţ mai mic decât cel de piaţă.
Dacă marcaţi acest pătrat, indicaţi mai jos care a fost preţul cerut pentru
beneficii şi cum aţi determinat că este mai mic decât cel de piaţă.
(5) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi de utilitate
publică în domeniul dezvoltării economice. (Dacă aţi marcat pătratul
răspundeţi la întrebarea 6).
(6) Căror grupuri sau persoane defavorizate le prestează servicii
organizaţia dvs.?
Datele incluse în declaraţiile tabelul A sunt autentice şi corecte.
Președintele Asociaţiei Obştești de Binefacere „LUMINA”
Dina BEGAM
Numele reprezentantului autorizat
Semnătura reprezentantului autorizat
Data

