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RAPORT ACTIVITATE 

 

 

 

Asociatia a avut venituri  totale de 729.793 RON provenind din : 9020 - cotizatii, 6070 – contributie fond 
special (asigurare), 428.178 RON - 2% din impozitul pe venit directionat prin formulare 200 si 230, 149.840 – 
sponsorizari, 116.685 – finantare din partea Fundatiei Orange pentru proiectul “Asculta Viata!” si 20.000 finantare 
din partea MOL Romania -  Fundatia Pentru Comunitate.  

Asociatia a inregistrat cheltuieli de 458.724 RON, din care 150.722 – donatii catre membrii asociatiei 
pentru achizitionarea de procesoare de sunet pentru sistemele de implant cohlear, 153.834 – contravaloarea 
reparatiilor, pieselor de schimb si consumabilelor pentru sistemele de implant cohlear, 101.682 - organizare 
evenimente (tabere, workshop-uri, etc), 55.364 - cheltuieli cu personalul (inclusiv pentru furnizarea de servicii 
specializate de terapie in cadrul proiectului “Asculta Viata!”), 19.180 costuri comunicare (administrare website, 
materiale informative si de promovare : DVD-uri, pliante, revista, conferinta de presa). 

 

Principalele activitati desfasurate de asociatie in cursul anului 2016 : 

-  organizarea de tabere pentru membrii asociatiei cu participarea de experti (medici, logopezi, 
psihologi) :  

o Arieseni – jud. Sibiu, 04-08 ianuarie 2016, 64 de participanti; 
o Eforie Nord – jud. Constanta, 30.08-06.09.2016, 195 de participanți. 
o Leorint/Aiud – jud. Alba, 10-15.07.20162015, 43 de participanți; 
 

- Implementarea proiectului “Asculta Viata!” finanțat de Fundația Orange prin programul “Lumea prin 
culoare și sunet” 

o Oferirea de servicii specializate de terapie pentru un numar de 50 de copii purtatori de implant 
cohlear 

o Parteneriate cu centrele de implant, producatorii si distribuitorii de implanturi cohleare si ONG-uri 
similar 

o seminar “Rolul părinților în reabilitarea auditiv-verbală a copiilor cu implant cohlear”, 20-21 mai 
2016, Iasi, eveniment în cadrul Congresului national de ORL Pediatrie 

 
- Implementarea in parteneriat cu Liceul tehnologic special V. Pavelcu – Iasi a proiectului “Sunetul 

Lutului”, finanțat de MOL România si Fundația Pentru Comunitate; 
- Participarea in cadrul proiectului “Caruselul măștilor” in parteneriat cu Asociatia Audiosofia și 

Asociația Corabia Prieteniei finanțate de MOL România si Fundația Pentru Comunitate; 



- Implementarea in parteneriat cu Spitalul Polisano și Sonorom a proiectului “Copiii sibieni vor să 
audă”, finanțat de Primăria mun. Sibiu și Consiliul Local Sibiu prin Agenda Comunității; 

- Participare la Ad. Gen. EURO-CIU, 15-16 aprilie 2016, Varese – Italia (EURO-CIU – European 
Association of Cochlear Implant Users); 

- Spectacol “Zarul vieții” – Conferinta Europeană de Dramaterapie – 07 mai 2016, București; 
- Participare la Congresul national de ORL Pediatrie, 18-21 mai 2016 – Iași; 
- Participare la ONG FEST, 21-22 mai 2016, București; 
- Participare la Family Centered Early Intervention Conference, 15-17 iunie 2016 Bad Ischl – Austria; 
- Lansare film documentar – “Șansa de a auzi”, 17 iunie 2016, Sibiu (parteneriat cu MED-EL); 
- Participare la Ad. Gen. D Participare la Ad. Gen. FEPEDA, 7-8 octombrie 2017, Vilnius(FEPEDA-

European Federation of Hearing Impaired Children); 
- Workshop “Emerging Literacy-Geting Ready for School”, 24 octombrie 2016, Iași (parteneriat cu 

MED-EL); 
- Participare la Conferinta naționala ORL, 19-22 octombrie 2016 – Oradea  
- Spectacol “Zarul vieții” – Conferinta națională ORL – 21 octombrie 2016, București; 
- Workshop “Rolul familiei în reabilitarea copiilor cu implant cohlear”, 24 octombrie 2016, Iași 

(parteneriat cu Cochlear) 
- Informarea si consilierea candidaților si persoanelor cu implant cohlear, precum si a familiilor 

acestora cu privire la implantul cohlear si procesul de reabilitare auditiv-verbala, precum și cu privire la drepturile 
legale; 

- Efectuarea de demersuri pe lângă Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
pentru implementarea screening-ului auditiv la nou-născuți și îmbunătățirea Programului Național de Implant 
Cohlear 

- Efectuarea de demersuri pe lângă Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, M. Educației și consiilile 
județene din întreaga țară pentru acordarea alocației de hrană copiilor cu cerințe educaționale speciale înscriși în 
învățământul de masă 

 

Programele derulate de asociatie : 

- Sprijinirea membrilor asociatiei prin decontarea costurilor de inlocuire/reparatii sisteme de 
implant cohlear (“asigurare”); 

- Sprijinirea materiala a membrilor asociatiei prin acordarea de consumabile (fire, baterii) pentru 
sistemele de implant cohlear, decontare costuri recuperare(logopedie, audiograme, reglaj, consiliere psihologica); 

- Sprijin material pentru cazurile de vulnerabilitate sociala; 
- Sprijin financiar pentru operatia de implantare/reimplantare; 

 


