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Obiectiv mandat 2019 1/2
●

●

100%

Obiective
Principal
”Clean entity”

●
●
●

●

90%

●

Misiunea
mandatului

refacerea bilanțurilor și depunerea acestora împreună cu declarațiile
aferente ﬁecărui an,
înregistrarea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult ANAF,
actualizare date bancare și deblocare cont bancar,
modiﬁcare pachet pentru costuri mai mici și emitere card bancar

creșterea gradul de asumare (ownership) al membrilor asociației asupra
proiectelor desfășurate/propunerilor de proiecte:
○
ﬁecare project manager și-a asumat acest rol
○
oferire de suport & mentorship unde a fost necesar/solicitat
○
creare de noi echipe de lucru pentru proiectele existente

Obiectiv mandat 2019 2/2
Obiectiv secundar 1

Să implementăm un
sistem de informare a
membrilor comunității
Lideri pentru Justiție
privind
proiectele
aﬂate în curs de
desfășurare ori care
urmează
a
ﬁ
demarate, în vederea
implicării acestora.

In progress

Obiectiv
secundar 2

Obiectiv
secundar 3

Obiectiv
secundar 4

Să asumăm un rol
principal în domeniul
educației
juridice,
transformând
numeroasele
proiecte pe care le
organizăm
într-un
proiect permanent al
asociației.

Să
creștem
vizibilitatea asociației
prin luări de poziții pe
teme de justiție și
educație juridică.

Să
implementăm
ghiduri
de
bune
practici
pentru
organizarea
evenimentelor
asociației
și
ale
comunității
Lideri
pentru Justiție.

Done

On hold

In progress

Obiectiv
secundar 5

Să creăm condițiile
necesare
obținerii
resurselor necesare
implementării
proiectelor asociației.

Done

Proiecte
●

În 2019, LiderJust a avut în derulare simultană cele mai multe proiecte, sub atenta
supraveghere a managerilor de proiect:
○

RespectEDucation Academy (manager proiect Iulia Georgescu, Alexandra Oțoiu și Dana Cristea)
■
■
■

○

Eroii Discreți (manager de proiect Una Clara Sigheti)
■
■

○
○
○

Maratoane de educație juridică în Iași, Râmnicu Vâlcea, București, Brașov (semi-maraton)
Nr. copii: 1164
https://www.facebook.com/RespectEducationAcademy/
3 episoare noi, ﬁlmate în 2019 - Dăruiește Viața, Laura Andrei și Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu
https://www.facebook.com/eroidiscreti/

JustLead! Forum, ediția a 2-a:
■ 60 de participanți + event public Chișinău cu 80 de participanți
DataJust (manager de proiect Luca Ciubotaru)
Mutual Trust and Social Rehabilitation into Practice
■
■

proiect ce vizează Italia, Spania și România, în legătură cu aplicarea practică a trei directive cadru
http://www.eurehabilitation.unito.it/home

Situația ﬁnanciar-contabilă
●

Refăcut și depus situațiile ﬁnanciare și declarațiile aferente anilor lipsă
○
○

●
●
●
●
●

Am primit un avertisment pentru nedepunerea documentelor obligatorii din anii 2011, 2012,
2014, 2016, 2017, 2018.
Documentele pentru anii 2016, 2017 și 2018 erau făcute dar se puteau depune din cauza lipsei
documentelor din anii anteriori.

Înregistrare contabil pentru depunere și semnătură online în relația cu ANAF
Obținere certiﬁcat ﬁscal
Înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult ANAF
Actualizat informațiile la bancă
Schimbat pachetul la bancă (BCR) cu cel destinat ONG-urilor pentru
comisioane mai mici

Finanțarea asociației
●

Fonduri de la KAS RLPSEE aferente proiectelor pentru care am depus
propuneri:
○

●

Au fost atrase fonduri prin Formularele de 2%.
○
○

●

Aceste fonduri au fost decontate de ﬁecare dată când o plată s-a efectuat pentru necesarul
vreunui proiect. Pentru facturile mai mari, KAS a plătit direct către furnizor.
Campanie derulată primăvara.
Contribuții intrate în contul asociației din Timișoara, Ilfov și București.

Fonduri din biletele puse în vânzare cu ocazia spectacolului Oamenii Dreptății.
○

6.144,98 lei

●

Momentan, în contul asociației avem: 14.609,57 lei

●

Extrasele de cont aferente anului 2019 le puteți găsi AICI
○

●

Toate tranzacțiile au fost efectuate prin bancă.

Raportul ﬁnanciar îl puteți găsi AICI

Comunicare externă
●

Invitație la discuție pe tema situaţiei din sistemul judiciar determinată și de
modiﬁcările recente și succesive aduse legilor justiției, ce au generat reacții
atât în plan intern, cât și european.
○

●
●

La această întâlnire au fost invitați reprezentanți ai autorității judecătorești, precum și ai
asociațiilor profesionale ale magistraţilor.

Adoptă un documentar @ OWR 2019
Conferințe

