
O rază de speranță ....o viață câștigată!

RAPORT    DE    ACTIVITATE 

FUNDAȚIA LUMINĂ ÎN SUFLET

- ANUL 2018 -

1



O rază de speranță ....o viață câștigată!

Fundația LUMINĂ ÎN SUFLET este persoană juridică de drept privat, fără scop
patrimonial, înfinnată în anul 2008, cu sediul în Piteșt, Calea Craiovei, nr. 92, bl. V1,
et. D2, jud. Argeș, Jud. Argeș, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Piteșt sub
nr. 1/RF/2008, având codul de înregistrare fscală 22332990.

Încă de la început dorinna membrilor fondatori a fost să aducă un zâmbet și un
strop de bucurie în viana persoanelor bolnave sau cu dizabilităni, în special a copiilor
cu  probleme  deosebite  de  sănătate,  bătrânilor,  familiilor  defavorizate,  dar  și  a
elevilor și studennilor foarte buni la învănătură sau talentani, cu situanie fnanciară
precară.

În  cei  11  ani  de  actvitate  organizania  a  dezvoltat  programe  de  ajutorare
pentru diferite categorii de benefciari (peste 250 de benefciari direcni) , a organizat
evenimente  de  strângere  de  fonduri  în  domeniul  sănătănii,  precum  și  diferite
campanii de colectare de donanii constând în alimente, haine, încălnăminte, rechizite
școlare  etc.,  s-a  implicat  în  promovarea  și  susninerea  sportului  și  talentului,  în
proiecte  educanionale,  campanii  de  prevenire  a  unor  fenomene  cu  caracter
antsocial  și  multe  alte  acniuni  ale  altor  ong-uri  sau  autorităni  publice  și  a
implementat 2 proiecte pe fonduri europene.

Misiunea noastră este aceea de a contribui la educania și cultura copiilor, la
dezvoltarea  lor  personală,  de  a  alina  durerea  celor  în  suferinnă  și  de  a  le  oferi
oamenilor o rază de sperannă.

Conducerea fundaniei a fost asigurată, în anul 2018, de un Consiliu Director a
cărei componennă este următoarea:

 Președinte DICULESCU CRISTINA – VERONA
 Prim-vicepreşedinte: GRIGORESCU VIOLETA
 Vicepreşedinte: CRĂCIUNESCU MARIA – MARGARETA
 Vicepreşedinte și Secretar: SCHIAUCU PAUL
 Membru: PRODANEL ADRIAN

Pe parcursul celor 12 luni de actvitate din anul 2018, Fundania a desfășurat     
9 (șase) programe sociale în favoarea familiilor defavorizate, a persoanelor cu nevoi 
speciale (copii și adulni), a organizat campanii de colectare cu ocazia Sărbătorilor 
Pascale, de Crăciun și pentru începerea anului școlar și a partcipat la diverse acniuni 
sau proiecte ale altor enttăni.
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1.  Programul  ”Lumină  în  Sufee””  desfășurat  încă  din  anul  2009 cu  ocazia
Sărbătorilor Pascale și care constă în acordarea de pachete cu produse alimentare
celor  afani  în  difcultate,  a  avut  și  în  anul  2018  contnuitate.  În  cadrul  acestui
program se derulează Campania ”O haină donată ...de Paște îmbrăcată”, ajunsă la
a  VI-  a  edinie,  a  însemnat  pentru  acest  an  colectarea  de  donanii  atât  din  zona
Piteștului, cât și din Germania  - Burkhardtsdorf  din partea Organizaniei Grun Blau
”Hilfe fur Kinder”. Donaniile primite (haine, încălnăminte, artcole pentru casă) au
fost distribuite familiilor din comuna Valea Mare Pravan, jud Argeș.

2.  Programul ”Bucuria Crăciunului”” desfășurat încă din anul 2010 cu ocazia
Sărbătorilor  de  Crăciun  și  care  constă  în  acordarea  de  pachete  cu  produse
alimentare celor  afani  în  difcultate,  a avut și  în  anul  2018 contnuitate.  Această
campanie a avut ca fnalitate acordarea a peste 200 pachete cu produse specifce la
familiile nevoiașe din comunele Călineșt,  tefăneșt și municipiul Piteșt.

3.  Începutul  de  an  școlar  a  însemnat  organizarea  Campaniei  ”Ai  carte,  ai
parte!”, campanie  ajunsă  la  a  VI-a  edinie,  care  are  ca  obiectv  prevenirea
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abandonului  școlar  și  menninerea  în  școală  a  copiilor  din  medii  familiale
defavorizate. În acest anul au fost colectate rechizite și cărni și au fost consttuite
pachete pentru 20 de copii.

În  ceea  ce  privește  actvitatea  de  ajutorare  a  copiilor,  tnerilor  și  a  altor
persoane  care  se  confruntă  cu  o  situanie  de  difcultate  în  urma problemelor  de
sănătate  sau  celor  de  ordin  fnanciar,  Fundania  ”Lumină  în  Sufet”  a  sprijinit
următoarele programe:
 4.  Programul ””O rază de speranță... o viață câștgaeă”  adresat cazurilor cu
probleme  grave  de  sănătate  care  au  avut  nevoie  de  intervennii,  tratament  și
controale medicale în străinătate (leucemie, diferite tpuri de tumori, tromboflie,
sindrom  Cri  du  Chat,  tetrapareză  spastca,  hipoacuzie  neurosenzorială  profundă
bilaterală), fundania a acordat ajutoare fnanciare la 29 cazuri. Comparatv cu anul
2013,  numărul  cazurilor  care  au fost  sprijinite  de către  fundanie  a  scăzut  cu  10,
observându-se mai punini benefciari care au avut nevoie de sprijin fnanciar mai ales
pentru intervennii și tratamente în afara nării.

 5. Programul ””Nimeni nu esee singur” a vizat 2 cazuri de copii diagnostcani cu
autsm infantl, cărora li s-au acordat ajutoare lunare pentru susninerea cheltuielilor
cu terapia.  În  ultmii  ani,  s-a  observat  o  scăderea a  numărului  de copii  cu acest
diagnostc care  au apelat  la  sprijinul  organizaniei  noastre  pentru  motvul  că  s-au
înfinnat asocianii de profl care se ocupă numai de această categorie de benefciari.

6.  Programul  ””Șanse  egale  peneru  eoți”” adresat  elevilor  și  studennilor  cu
rezultate  deosebite  la  învănătură,  dar  cu  o  situanie  materială  difcilă,  fundania  a
sprijinit 3 elevi de liceu și 1 studentă prin acordarea de burse lunare de studii. De
asemenea, prin acest program, fundania a sprijinit fnanciar un proiect educanional și
de promovare a tnerelor  talente,  și  anume Concursul  Interjudenean de Educanie
Ecologică ”Copii și Pădurea”.
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 În anul 2018”  Fundania nu a desfășurat actvităni economice.
Actvitatea fundaniei a fost susninută fnanciar din venieurile încasate în sumă

totală  de  486.090 lei, sumă care provine din:
-  402.109 lei - din sponsorizări de la persoane juridice
-  45.370 lei -  din  redirecnionarea   a  2% din  impozitului  pe  venit  de  către

persoanele fzice.    
-  38.611  lei -  venituri  din  subvenniile  aferente  amortzării  investniilor

fnannate din fonduri europene.

Cheleuielile în  sumă  de  400.418  lei efectuate  pe  parcursul  anului  2018
cuprind:

- cheltuieli  de administrare ale fundaniei: 54.780 lei
- cheltuieli cu donaniile: 307.027”50 lei” din care

- donații fnanciaree: 297.377 lei 
- donații maeerialee: 9.651 lei

- cheltuieli aferente proiectelor derulate: 38.611”00 lei (amortzare)

  
Auditul  fnanciar  al  Fundaniei  ”Lumină  în  Sufet”  este  asigurat  de   cenzor,

Marin Viorica, numit prin Actul consttutv actualizat.

Citându-l  pe  Aristotel,  cum  că ”oamenii  dobândesc  o  calitate  anumită
acnionând constant în același mod, putem spune că toate aceste realizări prezentate
în raport nu se datorează exclusiv eforturilor noastre, ci și contribuniei fnannatorilor
noștri,  partenerilor  și  voluntarilor   pe  a  căror  încredere  ne  bazăm,  cu  care  am
conlucrat și care ne-au susninut permanent, reprezentând o sursă de devotament și
inspiranie.

PREȘEDINTE,
Cristna Verona Diculescu

DICULESCU CRISTINA- VERONA                           

DATE CONTACTe:
Piteșt, Calea Craiovei, nr. 92, bl. V1, et. D2, jud. Argeș
Tel/Fax: 0248/211911; Mobil: 0355.154.492
E-mail: fundataluminainsufett@ahoo.com
CUI 22332990; 1/RF/2008;  
Cont bancar: RO24 BRDE 020S V324 5341 0200 [lei] – BRD GSG Piteșt
Web: www.fundata-luminainsufet.ro
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