ANEXA 5A la normele metodologice

RAPORT DE ACTIVITATE
privind activitatea desfășurată de întreprinderea socială de inserție în anul 2018

Cod/Coduri CAEN:
•
•

COD CAEN PRINCIPAL: 8899 – alte activități de asistență socială, fără cazare
CODURI CAEN SECUNDARE: 9499; 9329; 9101; 8559; 8299; 8292; 8230; 8219; 7990; 7912; 7911;
7830; 7739; 7733; 7490; 7420; 7410; 7220; 7022; 6920; 6910; 6820; 6312; 6311; 6209; 6203; 6202;
6201; 5829; 5821; 5819; 5814; 5812; 5811; 5210; 4942; 4799; 4791; 4789; 4779; 4778; 4751; 4719;
4690; 4676; 4675; 4674; 4673; 4669; 4666; 4665; 4664; 4663; 4662; 4661; 4652; 4651; 4649; 4648;
4647; 4646; 4645; 4644; 4643; 4642; 4641; 4639; 4638; 4637; 4636; 4635; 4634; 4633; 4632; 4631;
4622; 4619; 4618; 4617; 4616; 4615; 4614; 4613; 4612; 4611; 3299; 1814; 1813; 1812; 1729; 1419;
1414; 1413; 1412; 1399; 1392; 1330.

Domeniu de activitate:
•
•
•
•
•
•

Servicii sociale www.alaturidevoi.ro www.clubultinerilor.eu
Servicii de angajare și plasare pe piața muncii www.jobdirect.ro
Arhivare fizică, electronică și depozitare documente www.depozitarhivare.ro
Croitorie și personalizare www.utildeco.ro
Tipografie și decorațiuni interioare www.utildeco.ro
Agenție de turism https://wise.travel/

Număr de salariați:
La nivelul anului 2018, media numărului de angajați în Întreprinderea Socială de Inserție a fost de 41 de
persoane.
Fundația nu are membri.

Seria şi numărul atestatului de întreprindere socială și perioada de valabilitate a acestuia:
•

Seria IS / A numărul 0008 din 06.12.2016, valabil până la 06.12.2021. Pe durata anului de raportare
nu au fost perioade în care activitatea să fie suspendată.

Seria şi numărul certificatului de întreprindere socială de inserție și perioada de valabilitate a
acestuia:
•

Seria IS / M numărul 0002 din 11.04.2017, valabil până la 11.04.2020. Pe durata anului de raportare
nu au fost perioade în care activitatea să fie suspendată.
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A. Activitatea desfășurată în anul raportat
1. Viziunea, misiunea, scopul, valorile şi principiile întreprinderii sociale.
MISIUNE:
• Incluziunea persoanelor seropozitive HIV și din alte grupuri vulnerabile
SCOPUL:
• Să răspundă direct nevoilor de incluziune ale grupurilor dezavantajate social din România prin
dezvoltarea de pachete integrate de servicii de prevenire, servicii sociale și de ocupare.
• Să investească în dezvoltarea sectorului de economie socială ca soluție de integrare și tranziție spre
piața liberă a muncii a persoanelor dezavantajate social.
• Să dezvolte și să creeze servicii integrate în comunitate si de parteneriate sustenabile cu furnizori
publici și privați de servicii sociale și de ocupare pentru punerea în aplicare a strategiilor județene,
naționale, europene în domeniul combaterii sărăciei și excluziunii sociale.
• Să contribuie la dezvoltarea unei administrații publice centrale şi locale eficiente, eficace şi
respectate de către cetățeni.
• Să crească capacitatea societății civile de a influența politicile publice şi de a contribui la dezvoltarea
locală;
• Să dezvolte coaliții și rețele durabile;
• Să asigure o dezvoltare economico-socială durabilă a comunităților, inclusiv a comunităților cu
minorități etnice şi a grupurilor vulnerabile;
• Să contribuie la educarea şi implicarea tinerilor pentru a juca un rol activ şi responsabil în societate;
• Să sprijine colaborarea şi construirea consensului inter şi intra sectorial (public-privat-societate
civilă) în România şi în alte ţări;
• Să contribuie direct la dezvoltarea organizațională a fundației şi a resurselor umane.
VALORI:
• Incluziune și susținere
• Devotament
• Responsabilitate
PRINCIPII:
• Prioritate acordata individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
• Solidaritate si responsabilitate colectivă;
• Convergentă dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei
colectivități;
• Control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
• Caracterul voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei
sociale;
• Personalitate juridică distinctă, autonomia de gestiune și independență față de autoritățile publice;
• Alocarea a celei mai mari părți a profitului / excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de
dezvoltare durabila si furnizare de servicii membrilor in conformitate cu interesul general.
2. Obiectivele întreprinderii sociale (pentru anul raportat).
•

Asigurarea de servicii sociale și educaționale pentru 80 de copii și tineri din categorii defavorizate în
cadrul programului Clubul Tinerilor în care funcționează următoarele centre: centrul de zi pentru
tineri cu dizabilități și centrul de zi pentru copii și familii din comunitate. Detalii pe
www.clubultinerilor.eu
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•

•

•
•

Asigurarea serviciilor de integrare socio-profesională pentru 62 de persoane, din care 22 persoane
cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile au fost angajate pe piața muncii. Serviciul este oferit prin
intermediul programului Agenția de Plasare și Asistență la Locul de Muncă. Detalii pe
www.jobdirect.ro
Asigurarea continuității și crearea de noi locuri de muncă pentru minim 30% persoane cu dizabilități
și din alte grupuri vulnerabile în cadrul propriei întreprinderi sociale dezvoltate sub brand-ul
UtilDeco. Detalii pe www.utildeco.ro
Dezvoltarea produsului WISE.travel;
Scrierea și atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea programelor sociale și educaționale
ale fundației.

3. Descrierea activității desfășurate în anul raportat (numărul de salariaţi şi numărul de membri).
3.1. Servicii de arhivare fizică, electronică și depozitare documente.
UtilDeco oferă acest serviciu la sediul clienților, prin intermediul echipelor mobile sau la depozitul său de
arhive, din Iași, depozit echipat la standarde europene. Serviciul de arhivare fizică / electronică și depozitare
documente este autorizat de către Arhivele Naționale conform reglementărilor Legii Arhivelor Naționale nr.
16/1996. ADV România & UtilDeco deține 4 autorizații de funcționare pentru acest serviciu: Servicii de
arhivare fizica și electronică nr. 18/22.01.2015 pentru prelucrare arhivistică; Servicii de legătorie manuală
nr. 19/22.01.2015 pentru servicii de legătorie; Servicii de prelucrare documente arhivă nr. 242/23.10.2014
pentru utilizare a documentelor deținute; Servicii de depozitare arhivă nr. 19/20.05.20154 pentru păstrare
și conservare documente. Prezentarea detaliată a serviciilor oferite este descrisă pe site-ul întreprinderii
sociale de inserție www.depozitarhivare.ro Menționăm faptul că acest serviciu a avut un număr de 11
angajați din rândul persoanele cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.

3.2. Croitorie și personalizare.
Acestea sunt realizate și personalizate în propriul atelier de croitorie, respectând standardele de certificare
și conformitate în domeniu prin acreditările obținute de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Pe baza de
comandă se realizează – echipamente de protecție: halate, salopete, jachete, pantaloni, tricouri și alte
produse. Adițional pe acest atelier, se prestează și serviciu de imprimare și personalizare a produselor
realizate. Detalii cu privire la acest serviciu și produsele realizate pot fi vizualizate pe site-ul întreprinderii
sociale de inserție www.utildeco.ro Menționăm faptul că acest serviciu a avut un număr de 5 angajați din
rândul persoanele cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.

3.3. Tipografie, legătorie și decorațiuni interioare.
Întreprindere socială de inserție deține o tipografie și un atelier de legătorie unde sunt realizate diferite
printuri, cum ar fi – tipizate, pliante, broșuri, afișe, cataloage, agende, calendare, cărți de vizită ș.a.
completate cu servicii de legătorie după caz. De asemenea, în cadrul acestui atelier sunt realizate și
decorațiuni interioare din polistiren care sunt pictate manual, în special pentru unități de învățământ și
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companii. Gama poate fi completată cu alte tipuri de promoționale, realizate în atelierul de croitorie sau
intermediate de la partenerii UtilDeco. Detalii cu privire la acest serviciu și produsele realizate pot fi
vizualizate pe site-ul întreprinderii sociale de inserție www.utildeco.ro Menționăm faptul că acest serviciu a
avut un număr de 3 angajați din rândul persoanele cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.

3.4. Servicii de turism.
Fundația deține licență emisă de Autoritatea Națională pentru Turism nr.7633/16.08.2016 și oferă - bilete
de avion, rezervări camere în țară și străinătate, închiriere locații, închirieri auto, servicii de transfer, servicii
de masă și alte servicii de turism, asigurări medicale și de călătorie ș.a.. Detalii cu privire la acest serviciu pot
fi vizualizate pe site-ul întreprinderii sociale de inserție https://wise.travel/ Menționăm faptul că acest
serviciu a implicat anul trecut o persoană cu dizabilitate.

3.5. Intermediere / vânzare de produse și servicii / magazin on-line UtilDeco Charity Cash&Carry.
Conform obiectului de activitate, întreprindere socială de inserție intermediază prin parteneriatul cu diferiți
furnizori următoarele produse și servicii: mobilier de birou, produse de birotica si papetărie, produse de
curățenie si menaj, produse de protocol, echipamente de protecție si lucru, mănuși, câmpuri operații,
îmbrăcăminte si pansamente medicale, materiale publicitare și produse promoționale, prospecte,
cataloage, tipizate, etichete, etc). Detalii cu privire la acest serviciu pot fi vizualizate pe site-ul întreprinderii
sociale de inserție https://shop.utildeco.ro/
4. Rezultate obținute conform obiectivelor propuse în anul raportat.

B. Raportul social
1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale de inserţie (pentru anul raportat).
• Asigurarea de servicii sociale și educaționale pentru 80 de copii și tineri din categorii
defavorizate în cadrul programului Clubul Tinerilor în care funcționează următoarele centre:
centrul de zi pentru tineri cu dizabilități și centrul de zi pentru copii și familii din comunitate.
Detalii pe www.clubultinerilor.eu
• Asigurarea serviciilor de integrare socio-profesională pe piața muncii pentru 62 de persoane cu
dizabilități și din alte grupuri vulnerabile prin intermediul programului Agenția de Plasare și
Asistență la Locul de Muncă. Detalii pe www.jobdirect.ro
• Asigurarea continuității și crearea de noi locuri de muncă pentru minim 30% persoane cu
dizabilități și din alte grupuri vulnerabile în cadrul propriei întreprinderi sociale dezvoltate sub
brand-ul UtilDeco. Detalii pe www.utildeco.ro
2. Domeniul intervenției sociale:
• Servicii sociale;
• Servicii de consiliere, orientare profesională și mediere pe piața muncii;
• Servicii de educație non-formală;
• Servicii de formare profesională ANC.
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3. Resurse utilizate în activitatea desfășurată:
• Fonduri europene;
• Fonduri internaționale;
• Donații / sponsorizări;
• Venituri din activitatea economică derulată în cadrul întreprinderii sociale.
4. Nevoi sociale identificate:
• Probleme de integrare în comunitate a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile;
• Sărăcie endemică;
• Abandon școlar;
• Educație precară a copiilor și tinerilor în ceea ce privește dezvoltarea de abilități de viață
independentă, educație sexuală, prevenirea consumului de droguri și a traficului de persoane,
violență domestică ș.a.;
• Rata mare de șomaj în rândul tinerilor NEETs și nevoia de servicii personalizate de consiliere,
mediere și plasare pe piața muncii;
• Lipsa locurilor de muncă adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
• Nevoia de pregătire a persoanelor în diferite meserii pentru a le crește competitivitatea pe piața
muncii.
5. Grupul-țintă al intervenției sociale:
• Copii și tineri din grupuri vulnerabile;
• Adolescenți;
• Tineri cu dizabilități;
• Tineri proveniți din sistemul de protecție al copilului;
• Familiile acestora.
6. Activitatea socială desfășurată:
6.1. Rezultate obținute
• 80 de copii si tineri sprijiniți prin intermediul serviciilor sociale și educaționale oferite la Clubul
Tinerilor. În cadrul programului Clubul Tinerilor funcționează următoarele centre: centrul de zi
pentru tineri cu dizabilități și centrul de zi pentru copii și familii din comunitate. Detalii pe
www.clubultinerilor.eu Indicator atins în procent de 100%.
• 62 de persoane au beneficiat de servicii de integrare socio-profesională pe piața muncii prin
intermediul programului Agenția de Plasare și Asistență la Locul de Muncă. Detalii pe
www.jobdirect.ro Indicator atins în procent de 200%.
• Am asigurat o medie procentuală de 40,43% angajați din grupuri vulnerabile în cadrul propriei
întreprinderi sociale de inserție, comparativ cu minim 30% asumat în acord cu legislația în
vigoare. Detalii pe www.utildeco.ro
• 814.170 Euro cifră de afaceri pe anul 2018, în scădere cu 78.26% față de 2017.
• 389.441 Euro venituri non-profit pe anul 2018, în creștere cu 20.90% față de 2017.
• 170.457 Euro taxe și impozite plătite pentru anul 2018.
• 19.471 Euro TVA plătit la bugetul de stat pe anul 2018.
• A fost dezvoltat produsului WISE.travel;
• Au fost depuse un număr de 5 proiecte pentru finanțare, din care a fost contractat doar unul în
anul 2018.
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6.2. Schimbarea socială produsă:
I.
CLUBUL TINERILOR
• Creșterea nivelului de informare al copiilor cu privire la consumul de alcool, tutun, droguri
(etnobotanice), sexualitate, violență etc.;
• Oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber în mod util;
• Dezvoltarea de abilități de socializare, relaționare, viață independentă, abilități manuale;
• Creșterea nivelului inteligenței emoționale și dezvoltare personală (gestionarea emoțiilor, decizii
responsabile, etc.);
• Creșterea rezultatelor școlare prin oferirea de sprijin la realizarea temelor;
• Dezvoltarea de abilități parentale, părinților copiilor.
II.
AGENȚIA DE PLASARE ȘI ASISTENȚĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
• Identificarea potențialului și abilităților pentru angajare;
• Creșterea competențelor profesionale;
• Dezvoltarea abilităților în identificarea unui loc de muncă, participarea la interviu și angajarea pe
piața muncii;
• Mediere angajare pe piața muncii;
• Integrare facilă la locul de muncă prin accesarea serviciilor de jobcoaching;
• Creșterea stimei de sine și îmbunătățirea nivelului de trai.
III.
•
•
•
•
•
•

ANGAJARE ÎN PROPRIA ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ
Crearea de locuri de muncă adaptate în special pentru persoanele cu dizabilități
Identificarea potențialului și abilităților pentru angajare;
Creșterea competențelor profesionale prin calificare la locul de muncă;
Dezvoltare personală și depășirea situațiilor de criză prin oferirea de servicii sociale și psihologice;
Integrare în comunitate, inclusiv prin ieșirea din sistemul de protecție al copilului (după caz);
Creșterea stimei de sine și îmbunătățirea stării de sănătate și a nivelului de trai.

6.3. Factori externi intervenției sociale:
Datorită aprobării în luna august a OUG 60/2017, care a intrat în vigoare în mai puțin de 22 de zile,
activitatea economică a fundației a fost afectată semnificativ, contribuind în mod direct și la reducerea
impactului social prin diminuarea numărului de beneficiari care accesau serviciile sociale ale fundației. De
asemenea, au scăzut numărul de locuri de muncă și implicit a celor din grupuri vulnerabile. Dacă nu se va
interveni la nivel legislativ, luăm în considerare să renunțăm la marca socială și la crearea de noi locuri de
muncă pentru grupuri vulnerabile.
7. Respectarea condiţiilor specifice prevăzute la art. 10 din lege de către întreprinderile sociale
de inserţie.

Luna
Număr total angajați
Număr angajați aparținând
grupului vulnerabil

01
46

02
45

03
46

04
46

05
45

06
46

07
47

08
47

09
48

10
47

11
47

12
44

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19
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Procent % angajați
Totalul timpului de lucru al
tuturor angajaților (ore)
Timpul de lucru cumulate
al angajaților aparținând
grupului vulnerabil (ore)
Procent % timp de lucru

39,1

40

39,1

39,1

42,2

41,3

40,4

40,4

39,6

40,4

40,4

43,2

342

303

311

313

314

327

329

331

336

326

323

299

118

91

99

101

101

101

101

101

101

99

99

99

34,5

30,0

31,8

32,3

32,2

30,9

30,7

30,5

30,1

30,4

30,7

33,1

8. Măsuri de acompaniament implementate pentru angajații aparținând grupului vulnerabil:
Măsuri de acompaniament

Număr angajați din grupuri vulnerabile care au beneficiat de măsuri
de acompaniament
19
19
0

Informare
Consiliere
Forme de pregătire
profesională
Mediere
Adaptare a locului de
muncă
Ucenicie și practică
Altele

19
N/A
0
N/A

9. În raportările sociale anuale, conform pct. 6 din prezenta anexă, în funcţie de tipul de entitate şi de
activităţile/serviciile desfăşurate în anul precedent, întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie
vor utiliza indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum şi indicatori de impact, pentru
activitatea cu caracter social realizată.

C. Raport financiar
1. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 90%, conform art. 8
alin. (4) lit. b) din lege.
Se vor prezenta conform bilanţului contabil următoarele informaţii:
Nr. crt.

Conform bilanț

Activitate

Activitate

economică RON

nonprofit RON

1.

Venituri – Total

4.126.625,16

1.816.314,34

2.

Cheltuieli – Total

4.469.892,09

1.605.622,46

3.

Exercițiul net financiar
-343.266,93

210.691,88

0,00

0,00

4.

4.1.

Valoarea excedentului / profitului rezultat la
sfârșitul exercițiului financiar

4.2.

Suma / Destinația – bonificații / dividende
plătite membrilor / acționarilor – activități
sociale

4.3.

Prezentarea

modului

de

îndeplinire

a

Nu este cazul.

S-au finanțat în

criteriului privind reinvestirea procentului de

2018, două

90%, conform art. 8, alin. (4), lit. b) din lege

programe sociale și
de ocupare:
Clubul Tinerilor și
Agenția de Plasare
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Nr. crt.

Conform bilanț

Activitate

Activitate

economică RON

nonprofit RON
și Asistență la Locul
de Muncă.

2. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind principiul echităţii sociale faţă de angajaţi,
asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de
1 la 8 conform art. 8 alin. (4) lit. d) din lege (decembrie 2018).
Denumirea postului cu salariul de bază brut lunar Salariul de bază brut lunar conform contractului
maxim: expert formare profesională
individual de muncă: 13785 lei
Denumirea postului cu salariul de bază brut lunar Salariul de bază brut lunar conform contractului
minim: asistent comercial
individual de muncă: 1.900 lei
Raport calculat

7,26

Reprezentantul întreprinderii sociale de inserție

Responsabilul financiar al întreprinderii sociale de
inserție

Achiței Angela

Popa Alexandru-Cristian

Semnătura și ștampila

Semnătura

Data: 27.03.2019
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