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RAPORT DE ACTIVITATE
Proiect ”Pachete cu alimente”
FUNDATIA NICOLTEA în parteneriat cu Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ
S.A.
Perioada decembrie 2020- februarie 2021
Scopul Fundaţiei Nicoleta este îmbunătățirea calității vieții persoanelor și grupurilor aflate în situații
de risc, prin furnizarea de servicii sociale, precum și organizarea / dezvoltarea unor servicii și structuri
viabile de economie socială care să vină în întâmpinarea nevoilor categoriilor aflate în situații de
excluziune socială.
Misiunea Fundaţiei Nicoleta (conform statutului fundației): constă în promovarea unui model de
implicare comunitară prin oferirea de sprijin persoanelor, grupurilor și comunițăților aflate în situații
de dificultate, având la bază dragostea față de semeni.
Scopul proiectului ”Pachete cu alimente”
Scopul, este de acordarea de pachete cu alimente de bază pentru persoanele vârstnice și/sau persoane
cu dizabilități, cu venituri mici (sub 1000 RON), din localitățiile Orlat, Talmaciu/Tălmăcel, Sadu,
pentru prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul
păstrării autonomiei acestora.
Beneficiarii proiectului ”Pachete cu alimente” au fost:
Persoanele vârstnice și/sau persoane cu dizabilități, care:
- au venituri mici (sub 1000 RON);
- se află în imposibilitatea de a-și asigura singure necesarul de alimente de bază;
- se află în alte situații de urgență sau de necesitate.
Localitățiile în care s-a desfășurat activitatea proiectului ”Pachete cu alimente”: Sadu, Orlat,
Tălmaciu/Tălmăcel.
Situaţia personalului calificat al fundaţiei: pe baza planului de acțiune, personalul calificat a furnizat
alimente de bază, în cele trei localități. Personalul Fundației Nicoleta implicat direct în achiziționarea
și furnizarea alimentelor a fost următorul: 3 asistenți sociali, 1 funcționar administrativ.
Rezultate obţinute în perioada decembrie 2020 – februarie 2021: s-au prelucrat şi totalizat, pe baza
proceselor verbale de predare-primire, întocmite de fiecare asistent social în parte cu fiecare beneficiar
de pachete cu alimente.
Situaţia detaliată a pachetelor cu alimente distribuite beneficiarilor pe fiecare lună a proiectului se
poate urmării în tabelul de mai jos:
AN
2020
2021
2021

LUNĂ
DECEMBRIE
IANUARIE
FEBRUARIE
TOTAL

Pachete cu alimente distribiute
90
90
90
270 pachete cu alimente
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Parteneriate: pentru
entru buna desfăşurare a activităţii noastre am considerat ca fiind foarte important
contactul cu primăriile din localitațile
localita
in care s-au distribuit pachetele cu alimente:
- Primăria Comunei Orlat;
- Primăria Orașului Tălmaciu;
- Primăria Comunei Sadu.
Concluzii:
Sperăm că toate activităţile şi demersurile din această
această perioadă au contribuit la îmbunătăţitea
îm
calității vieții persoanelor vârstnice și/sau cu handicap, beneficiarii pachetelor cu alimente de bază.
Coordonarea şi derularea acestui proiect de o asemenea amploare necesită foarte multă flexibilitate,
promtitudine, profesionalism şi atenţie din partea echipei de coordonare şi administrare. Totodată
punctualitate, devotament şi răbdare din partea
partea profesioniştilor care sunt implicaţi direct în acordarea
serviciilor.
Sperăm că intenţiile noastre bune şi străduinţa de a oferii servicii de calitate este apreciat de
comunitate.
Ursachi Natalia Bianca
Președinte al Fundației Nicoleta

Sibiu, 15.11.2021

