-

ASOCIATIA PARINTILOR
O RAZA DE SOARE PENTRU FIECARE
2012-2013

Ce este ASOCIATIA „O RAZA DE
SOARE PENTRU FIECARE? ”
Asociaţia „O RAZA DE SOARE PENTRU FIECARE!” este
o asociaţie non-profit, infiintata in 19.09.2011 , de comun acord,
prin libera voinţă a membrilor fondatori , ca persoană juridică de
drept privat, independentă, cu scop apolitic şi nonguvernamental
în sensul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi în
conformitate cu prevederile Codului Civil
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Care este scopul asociatiei?
Asociaţia are ca scop promovarea intereselor grădiniţei
Rază de Soare, susţinerea acordarii de sprijin financiar,
stimularea şi derularea de activitaţi în acest domeniu. Pentru
realizarea scopului propus, Asociaţia „O RAZA DE SOARE
PENTRU FIECARE!”, poate coopera şi se poate asocia cu alte
organizaţii din ţară şi străinătate.

-

Care sunt obiectivele generale ale
asociatiei?

-

susţinerea procesului de învăţământ , activităţilor educative şi

-

-

extracurriculare desfăţurate de Grădiniţa rază de Soare

susţinerea , acordarea de sprijin financiar, stimularea şi
derularea de activităţi în acest domeniu
stimularea şi fidelizarea personalului didactic şi auxiliar al
Grădiniţei Rază de Soare
menţinerea , fidelizarea personalului prin sprijinirea în
formare şi dezvoltare profesională, prin acordarea de premii
şi stimulente
acordarea de compensari financiare cadrelor didactice cu
reyultate in obţinerea performanţelor şcolare
dezvoltarea programelor instructiv-educative ale copiilor
înscrişi la Grădiniţa Rază de Soare
construirea de programe comune între părinţi, copii,
personalul grădiniţei, de natură a implica participarea
părinţilor în programul copiilor desfăşurat în grădiniţă şi în
afara acesteia
sprijinirea copiilor cu posibilităţi materiale reduse pentru a
participa facilitarea acestora la activităţile opţionale,
activităţi extracurriculare
respectarea drepturilor omului
susţinerea financiară şi angajarea în baza unui contract de
colaborare a unor persoane care se implică în dezvoltarea
aptitudinilor copiilor
susţinerea şi promovarea asigurării cunoştinţelor necesare
pentru formarea unor deprinderi comportamentale şi
educaţionale în vederea integrării în societate prin
intermediul următoarelor activităţi socio-educative:
 activităţi de socializare
 dezvoltarea abilităţilor individuale
 activităţi social-culturale
implementarea unor proiecte
participarea şi implicarea tuturor beneficiarilor proiectelor
în programele de educaţie
respectarea dreptului fiecărui copil de a se dezvolta şi forma
cât mai adecvat pentru a-şi construi unicitatea
încurajarea aptitudinilor artistice şi sportive ale copiilor ,
dezvoltarea spiritului de echipă
şi competiţional,
dezvoltarea simţului practic şi estetic
efectuarea de orice alte activităţi în vederea îndeplinirii
scopului propus

Membri Asociatiei.
Asociaţia

„O

RAZA

DE

SOARE

PENTRU

FIECARE!” este formată din următoarele categorii de
membri: membri fondatori şi membri aderenţi. Membrii
Asociaţiei „O rază de soare pentru fiecare” pot fi atât persoane
fizice cât şi persoane juridice.

Cine sunt membri fondatori ?
VESCAN IULIANA CARMEN-preşedinte, SIMA
ANA
VICTORIA-vicepreşedinte MAIER CORINA MIA,
NEGREA CARMEN, ŢENE LAURA MONICA, MLADIN
CRISTINA, PRECUP OANA ALINA - membri

Cine poate deveni membru ?
Pot fi membri aderenţi ai Asociaţiei „O RAZA DE
SOARE PENTRU FIECARE!” orice societate
comercială cu capital privat, înfiinţată în coformitate cu
legislaţia în vigoare, asociaţii familiale, persoane fizice
autorizate, indiferent de domeniul de activitate, mici
întreprinzători particulari, precum şi persoane fizice interesate
în susţinerea şi realizarea scopului asociaţiei şi care aderă în
mod liber la pevederile Statului şi ale programului

Esti parinte al acestei gradinite? Copilul tau
face primii pasi spre educatie si cunoastere in
aceasta gradinita? Sigur esti interesat de
calitatea activitatilor si mediului in care el
petrece o mare parte din viata lui! De azi poti
si tu sa fi membru al Asociatiei „O RAZA DE
SOARE PENTRU FIECARE!”

De unde provin veniturile asociatiei si spre ce se vor
orienta cheltuielile?
Veniturile Asociaţiei provin din :
a. dobânzi şi dividendele rezultate din plasarea sumelor
disponibile în condiţiile legale
b. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de
asociaţie
c. venituri realizate din activităţi economice directe
d. donaţii, sponsorizări sau legate, din partea persoanelor
fizice şi juridice din ţară sau din străinãtate, potrivit
legii
e. contribuţii în bani (lei şi/sau valută), bunuri mobile şi
/sau imobile, sau din orice alte mijloace prevăzute de
lege, primite de la persoane fizice şi juridice din ţară şi
străinatate
f. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la
bugetele locale
g. alte venituri ce nu contravin legislaţiei în vigoare sau
prevederilor prezentului statut
h. taxele de înscriere şi cotizatiile anuale ale membrilor
Asociaţiei
Cheltuielile Asociaţiei sunt:
a. Susţinerea procesului de învăţămînt , activităţilor
educative şi extracurriculare organizate de Grădiniţa
Rază de Soare
b. Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale
personalului stabilite în limitele bugetului de venituri şi
cheltuieli
c. Plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea, din
disponibilităţile existente

