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EVENIMENTE DECEMBRIE 2015 – DECEMBRIE 2016 
TABEL SUMAR 

 
 DATA EVENIMENT DESCRIERE SCURTĂ BENEFICIARII / 

PARTICIPANȚII / 

REZULTATE 

1. 23.12.2015 Acțiunea ”Lasă o 

ciocolată, dăruiește un 

zâmbet!” 

Am invitat pe toată lumea să 

participe la o acțiune de 

binefacere, și pe parcursul 

cumpărăturilor, să cumpere o 

ciocolată în plus, pentru un copil 

nevoiaș. Beneficiarii acțiunii au 

fost copii din cadrul centrului de 

plasament al Fundației Sfântul 

Francisc din localitatea Șumuleu 

Ciuc. 

40 copii (10-18 ani) 

2. 01. 2016 Acțiunea ”Schimbă o zi 

din viața ta!” 

La începutul anului 2016 

organizația noastră și-a schimbat 

numele și identitatea. Cu această 

ocazie, pe parcursul unei 

săptămâni am trimis zilnic câte 

un card cu mesaje pozitive la 

cafeneaua Petőfi și Grand Caffe 

din Miercurea Ciuc, prin care am 

încurajat trecătorii să-și schimbe 

o zi din viață. 

- 

3. 18.01.2016 – 

26.02.2016 

Colectarea capacelor 

pentru Gréta 

Colectarea capacelor pentru 

copii bolnavi în Miercurea Ciuc în 

parteneriat cu Asociația 

”Életmentő Kupakok” (Capacele 

Salvatoare) din Sfântu Gheorghe. 

1 fetiță (2 ani) 

1025 kg capace și 

deșeuri plastice 

colectate 

795,65 RON sprijinire 

4. 02.2016 Recrutare de voluntari Recrutare de voluntari în 

Miercurea Ciuc, promovarea 

Fundației. 

15 voluntari 

5. 26.02.2016 Prezentarea științifică 

”Mediu digital: copil-

prietenos sau 

dăunător?” - dr. Tőkés 

Gyöngyvér, specialist 

sociologie 

Primul spectacol științific al seriei 

de spectacole organizate de 

Fundația Juventutti cu tema 

sănătatea. 

25 participanți  (20-50 

ani) 

1 copil beneficiar (2 ani) 

101,00 RON sprijinire 
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6. 27.02.2016 ”Tenis de masă, 

încearcă și tu!” 

Evenimentul de promovare a 

sportului. 

25 participanți (10-14 

ani) 

7. 29.02.2016-

25.04.2016 

Colectarea capacelor 

pentru Sanyika 

Colectarea capacelor pentru 

copii bolnavi în Miercurea Ciuc în 

parteneriat cu Asociația 

”Életmentő Kupakok” (Capacele 

Salvatoare) din Sfântu Gheorghe. 

1 copil beneficiar (13 ani) 

1553 kg capace și 

deșeuri plastice 

colectate 

944,40 RON sprijinire 

8. 10.03.2016  Prezentarea științifică 

”Dezvoltarea sănătoasă 

a sufletului” - dr. Albert-

Lőrincz Enikő 

psichoterapeut 

Prezentare interactivă a seriei de 

spectacole organizate de 

Fundația Juventutti cu tema 

sănătatea. 

40 participanți (20-50 

ani) 

1 copil beneficiar (2 ani) 

125,00 RON sprijinire 

9. 10.03.2016-

09.05.2016 

Concursul de creație 

”KupakArt” 

Concursuri pentru clasele V-VIII. 

și clasele IX-XII. cu scopul de a 

promova creativitatea prin 

activități caritative. 

38 clase (~700 elevi) 

(11-19 ani) 

10. 29.03.2016-

12.04.2016 

Acțiunea de binefacere 

„Sütijegy” 

Pe parcursul acțiunii de 

binefacere dăruitorii au 

cumpărat bilețele pentru 

prăjitură în cofetăriile Novák, 

Bakó și Nárcisz din Miecurea 

Ciuc. 

Banii oferiți în schimbul biletelor 

de prăjutură au fost adunați în 

cutii închise, iar la sfârșitul 

acțiunii organizatorii au 

cumpărat prăjituri pentru copii 

nevoiași. 

123 copii beneficiari (3-

18 ani) 

839,50 RON donații 

11. 04.2016 Campania 2% campanie online - 

12. 11.04.2016 Prezentarea științifică 

”Obezitatea infantilă” - 

Dr. Simon Katalin-

Emese medic de familie 

și Székely Dorottya 

dietetician 

Prezentare științifică cu tema 

sănătatea. 

25 participanți (20-50 

ani) 

1 copil beneficiar (2 ani) 

112,00 RON donații 

13. 18-19. 

04.2016 

Atelierul ”Mâinile Verzi” în săptămâna Școala Altfel 

evenimentul Atelierul Mâinile 

Verzi a avut ca scop de a atrage 

atenția copiilor asupra protecției 

mediului cu ajutorul unui atelier 

75 copii (10-14 ani) 

10 adulți (20-40 ani) 
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handmade având la dispoziție 

materiale reciclabile. 

14. 25.04.2016 Prezentarea științifică 

”Cancer: o poveste 

neterminată” - dr. Dégi 

L. Csaba psichooncolog 

Prezentare științifică cu tema 

sănătatea. 

95 participanți (20-60 

ani) 

356,00 RON donații 

 

15. 01.06.2016 ”Maraton de joacă de 

ziua copiilor” 

De-a lungul celor 7 ore ale 

maratonului de joacă,  țelul 

maratonului de joacă a fost, de a 

servi ca modalitate de întărire a 

echipelor între clase și să 

antreneze cât mai mulți copii 

posibil, cu cel mai haios mod de 

mișcare, și anume joaca. 

317  copii participanți 

(11-19 ani) 

16. 14.06.2016 Team-buliding: 

paintball. 

Un program care a deservit ca și 

premiu pentru clasele 

căștigătoare al concursului de 

creație KupakArt. 

14 participanți (15-19 

ani) 

17. 28.06.2016 Team-building: bowling Un program care a deservit ca și 

premiu pentru clasele 

căștigătoare al concursului de 

creație KupakArt. 

28 participanți (15-19 

ani) 

18. 20.07.2016 La invitația Asociației 

”Csíki Anyák Egyesülete” 

am participat la 

festivalul „Tusványos”, 

la Băile Tușnad. Am 

organizat activități de 

atelier, am pregătit 

jocuri handmade și 

activități creative, iar cei 

interesați puteau să se 

alăture în două 

convorbiri interactive.  

- educătoarea Ferencz 

Gyöngyössy Gyöngyvér, tema: 

Homeschooling 

20 participanți (20-50 

ani) 

- Székely Dorottya dietetician, 

tema: Stil de viață sănătos. 

20 participanți (20-50 

ani) 

 

- ateliere pentru copii 20 copii (3-12 ani) 

 

19. 28.06.2016 Caravana prevenirii 

violenței în școli la 

Lunca de Sus 

Programul Caravanei cu tema 

prevenirii violenței în școli este 

un program preventiv plin cu 

jocuri interesante și de discuții 

bogate. Ne-am implicat în 

60 copii (8-14 ani) 

7 adulți (18-60 ani) 

12.07.2016 Caravană prevenirii 

violenței în școli la 

Sândominic 

20 copii (8-14 ani) 

4 adulți (18-30 ani) 
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14.07.2016 Caravana prevenirii 

violenței în școli la 

Sântimbru 

program la invitația organizației 

Caritas Alba Iulia. 

15 copii (8-14 ani) 

3 adulți (18-30 ani) 

21.09.2016 Program cu tema 

prevenirii violenței în 

școli 

La invitația organizației Caritas 

Alba Iulia la data de 21 

septembrie 2016 ne-am implicat 

în programul cu tema prevenirii 

violenței în școli la Sândominic. 

60 copii (8-14 ani) 

5 adulți (18-30 ani) 

20. 05.08.2016 Prezentarea științifică 

„Predarea cunoștințelor 

obișnuite într-o altă 

vizinue” - Béres Mária, 

profesoară  în  

învățământul special, 

pentru persoane cu 

deficiențe educaționale 

speciale 

Prezentare științifică cu tema 

sănătatea. 

45 participanți (18-40 

ani) 

21. 19.08.2016-

27.01.2017 

”Pentru forța micilor 

luptători” 

O campanie în parteneriat cu 

MaxMed pentru sprijinirea 

copiilor bolnavi de cancer prin 

oferirea de suplimente 

alimentare naturale (CancerEx 

AHCC). 

Până acum: 3 copii 

sprijiniți. 

 

22. 24.09.2016 Atelier de creație 

”Babráló” 

Atelier de creație pentru copii. 18 copii (5-14 ani) 

4 adulți (20-40 ani) 

23. 15.10.2016-

08.12.2016 

”Internet: un loc mai 

sigur” 

Programul “Internet: un loc mai 

sigur” are ca scop promovarea în 

școli a utilizării tehnologiei on-

line (mai ales a rețelelor de 

socializare) într-un mod mai 

sigur și responsabil. 

1226 elevi (11-19 ani) 

56 pedagogi (25-40 ani) 

24. 12.10.2016-

28.10.2016 

”Să-i ajutăm împreună!” Acțiune de binefacere realizată 

în parteneriat cu Caritas Alba 

Iulia pentru ajutorarea familiei 

Bács din Baraolt. 

-5 copii beneficiari din 

Baraolt (2-18 ani), 2 

părinți beneficiari din 

Baraolt (30-40 ani) 

-5 copii beneficiari din 

Bixad (4-12 ani) și 

părinții săi (30-40 ani) 

-2 497,00 RON donații 

-345,60 RON din 

vânzarea capacelor 
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colectate la Miercurea 

Ciuc (432 kg de capace) 

25. 22..10.2016 Atelier de creație 

”Babráló” 

Atelier de creație pentru copii. 24 copii (5-14 ani) 

2 adulți (18-24 ani) 

26. 27.10.2016. „Eveniment groaznic” Activitate pentru copii în 

parteneriat cu Cofetăria Novák 

10 copii (3-10 ani) 

6 adulți (25-40 ani) 

27. 26. 11.2016. Atelier de Crăciun 

”Advent-Tour” 

Fundația Juventutti împreună cu 

Caritas Alba-Iulia a organizat un 

atelier de Crăciun cu tema de 

Advent. Atelierul a durat 3 ore și 

a fost plin cu jocuri. Copii și 

părinții care au participat s-au 

îmbogățit cu informații despre 

sărbătoarea aceasta. Fiecare 

participant a împodobit o 

coroniță de Advent cu lumânări 

și cu diferite elemente 

decorative. 

27 copii (7-14 ani) 

11 adulți (25-40 ani) 

28. 03. 12.2016 Atelier de creație 

”Babráló” 

Atelier de creație pentru copii. 16 copii (5-14 ani) 

12 adulți (18-40 ani) 

29. 02 -16. 

12.2016 

”Fii și tu Moș Crăciun!” Acțiune de binefacere pentru 

ajutorarea copiilor proveniți din 

familii nevoiașe din Miercurea 

Ciuc și din împrejurimi. 

64 copii beneficiari (1-18 

ani) 

10 părinți beneficiari 

(25-50 ani) 

30. de la 

08.12.2016 

Collectarea capacelor 

pentru Oláh Badi István 

Colectarea capacelor pentru 

copii bolnavi în parteneriat cu 

Asociația ”Életmentő Kupakok” 

(Capacele Salvatoare) din Sfântu 

Gheorghe 

1 copil beneficiar (2 ani)  

31. 10.12.2016 ”Adevărata poveste a 

lui Moș Crăciun” 

Activitate pentru copii în 

parteneriat cu Cofetăria Novák 

10 copii (3-12 ani) 

32. 13.12.2016 Eveniment de închidere 

a anului. 

Festivitatea a început cu 

discursul domnului președinte al 

fundației, apoi s-au evaluat 

activitățile desfășurate. 

Programul următor a fost 

proiectarea filmului ”Un  an într-

un minut”, și premierea 

voluntarilor, colegilor și 

partenerilor. La finalul festivității 

participanții au fost invitați la 

25 participanți (20-50 

ani) 
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protocolul organizat, putând 

avea ocazia să vizualizeze 

expoziția de postere privind 

evenimentele anului 2016. 

33. 16.12.2016 Firimituri de fericire Din tradiția ultimilor ani mai 

multe organizații non-

guvernamentale reușesc să 

surprindă locuitorii din 

Miercurea Ciuc cu un eveniment 

de Crăciun: acesta este realizat 

de treisprezece organizații. 

13 ONG-uri 

 

 

Activități permanente: 

 manegement de voluntari: ședințe, a lua legătura cu voluntarii, emiterea certificatelor de 

voluntar. 

 sprijinirea copiilor bolnavi și/sau a copiilor proveniți din familii nevoiașe, activități legate de 

sprijinire (colectare de date, rezervare de cazări, a lua legătura cu instituțiile de tratament), a 

lua legătura cu partenerii, sponsorii sau cu familiile. 

 relațiile cu presa,  actualizarea paginii de facebook și site-ul 
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COPII SPRIJINIȚI ÎN 2016 
TABEL SUMAR DESPRE FINANȚĂRI DE SĂNĂTATE 

 

 

TABEL SUMAR DESPRE FINANȚĂRI DE SĂNĂTATE ÎN 2016 DIN SURSELE FUNDAȚIEI 

   HUF RON 

1. Szilárdka traducerea foilor medicale  175,00 

analize medicale din Szeged, 

HU, cazare, călătorie 

27 257,00 

500,00 

chirurgie medicală din 

Szeged, HU, cazare, călătorie 

663 423,00 

500,00 

2. Andrea  Analiza RMN cranian, 

Debrecen, HU 

159 890,00 

481,82 

3. Rajmund  ochelari de vedere  470,00 

4. Ervin  finanțare de Cancerex  200,00 

5. Johanna suplimente alimentare și 

chiloți speciali 

 

2 000,00 

6. Bence suplimente alimentare, 

finanțare de călătorie 

 

1 500,00 

+ Cancerex În cadrul acțiunii Pentru forța 

micilor luptători 

 

150,00 

 

 În total:  850 570,00 5 976,82 

 În total în RON: 12 567,00 + 5 976,82 = 18 543,82  

   

 

  

D
in

 

C
a

re
 Suma din sponzorizări:   10 500,00  

Suma din sursele fundației:    8 043,82 
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TABEL SUMAR DESPRE FINANȚĂRI DE SĂNĂTATE ÎN 2016 CU ORGANIZAREA ACȚIUNI DE BINEFACERE 

   HUF RON 

7. Gréta Finanțare din vânzarea 

capacelor colectate 

 

795,65 

8. Sanyika Finanțare din vânzarea 

capacelor colectate 

 

944,40 

9. Dorka Strângere de donații  694,00 

  În total:  2 434,05 

     

     

 18 543,82 

2 434,05 

Finanțări de sănătate în 2016 în total 

20 977,87 
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DONAȚII STRÂNSE ÎN CADRUL ACȚIUNI DE BINEFACERE ÎN 

2016 
ACȚIUNI DE BINEFACERE PENTRU AJUTORAREA FAMIILOR ȘI COPIILOR NEVOIAȘI 

 

 

DONAȚII STRÂNSE ÎN CADRUL ACȚIUNI DE BINEFACERE 

   RON 

1. Familia Bács din Baraolt Strângere de donații și de alimente 

neperisabile pentru familia Bács, care au 

5 copii, care din cauza unui incediu au 

pierdut toate bunurile, inclusiv imobilul 2 497,00 

vânzarea capacelor colectate la 

Miercurea Ciuc 

345,60 

2.  Copii al Fundației Sfântu 

Francisc Deva din Cârța 

și Sândominic, copii al 

Fundației Csibész, și 

copii proveniți din familii 

social-nefavorabile din 

Păuleni-Ciuc și Delnița 

Invită un copil nevoiaș la o prăjitură! – 

Acțiunea de binefacere „Sütijegy” 

839,50 

    

Donații strânse în cadrul acțiuni de binefacere pentru ajutorarea copiilor proveniți din familii social-

nefavorabili în 2016, în total: 

3 682,10 
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CHELTUIELI PROGRAMELOR ȘI ACȚIUNIILOR ORGANIZATE DE 

FUNDAȚIA JUVENTUTTI ÎN ANUL 2016 
TABEL SUMAR 

 
  HUF RON 

1. Baner  120,00 

2. ”Lasă o ciocolată, dăruiește un zâmbet”  118,00 

3. ”Schimbă o zi din viața ta”  142,90 

4. Prezentarea științifică: dr. Tőkés Gyöngyvér  686,57 

5. ”Tenis de masă, încearcă și tu!”  641,41 

6. Prezentări științifice: Albert L. Enikő + dr. Simon Katalin-

Emese și Székely Dorottya 

 

538,80 

7. ”Invită un copil nevoiaș la o prăjitură”  76,56 

8. Atelierul ”Mâinile Verzi”  475,80 

9. Prezentarea științifică: dr. Dégi L. Csaba  509,14 

10. ”KupakArt”  300,00 

11. ”Maraton de joacă de ziua copiilor”  1037,09 

12. Caravana cu Caritas  84,31 

13. Team-building  118,11 

14. ”Juventusványos„  578,73 

15. Prezentare științifică: Béres Mária (Ungaria) 25 000,00 154,15 

16. Csíki Hírlap: strângere de rechizite școlare  100,00 

17. Atelier ”Babráló” septembrie  101,08 

18. ”Advent-Tour”, atelier de crăciun cu Caritas alba Iulia  0,00 

19. Atelier ”Babráló” octombrie  151,32 

20. Atelier ”Babráló” decembrie  54,49 

21. ”Fii și tu Moș Crăciun!”  83,00 

22. ”Internet: un loc mai sigur”  296,18 

23. Transportarea donațiilor la familia Terza din Bixad  30,00 

24. Eveniment de închidere a anului  135,14 

25. ”Firimituri de fericire”  90,00 

    

 ÎN TOTAL 25 000,00 6 622,78 

 În total în RON 360,00 + 6638,47 =  6982,78 
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SUMAR 

 

 

 

SUMAR 

A. Participanții evenimentelor Fundației Juventutti 

1-18 ani peste 18 ani 

1 965 406 

În total: 2371 persoane 

B. Copii beneficiari în cadrul acțiuniilor de binefacere 240 

C. 
Capacele vândute în cadrul acțiuniilor de colectare a 

capacelor 
3010 kg 

D. 
Donații de bani în anul 2016, în cadrul acțiuniilor de 

strângere donații 

Ajutorarea 

problemelor de 

sănătate: 

Ajutoarera 

problemelor 

sociale: 

2 434,05 RON 3 682,1 RON 

În total: 6 116,15 RON 

E. Finanțări de sănătate în anul 2016 din fondul Fundației 

Avans: De la sponsori: 

8 043,82 10 500,00 

În total: 18 543,82 RON 

F. Parteneri și sponzori în 2016 24 

 

 

 

 

Fundația Juventutti 

Miercurea Ciuc, 

20.01.2017 


