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Despre noi
Pentru a oferi o cât mai mare transparenţă cu privire la activitatea
desfăşurată de Şcoală Gimnazială “Sf. Antim Ivireanul” şi Grădiniţa
„Troiţa”, ne-am gândit să vă prezentăm câteva informaţii cu caracter
juridic şi financiar.
Cele două proiecte au fost realizate la iniţiativa şi de către Asociaţia
Prologos din Timişoara şi reprezintă cele mai importante proiecte
organizate şi desfăşurate de către asociaţia noastră, la care se adaugă
organizarea de conferinţe şi lansări de carte, proiectul „Am aflat”,
Festivalul internaţional de şah şi altele.
Şcoală Gimnazială “Sf. Antim Ivireanul” este o continuare firească a
Grădiniţei Troiţă şi este un proiect care se desfăşoară în parteneriat şi cu
binecuvântarea Arhiepiscopiei din Timişoara, având ca misiune creşterea
generaţiilor viitoare de tineri cu o educaţie temeinică, fundamentată pe
valori creştin ortodoxe, puternici şi dornici să înfăptuiască binele în
propria familie, la locul de muncă şi în comunitate.
Asociaţia Prologos s-a născut din dorinţa de a reînsufleţi o comunitate
creştină activă cu impact în educaţia copiilor. Am vrut că ei să crească şi
să se dezvolte intelectual şi duhovnicesc într-un mediu care să continue
firesc educaţia şi valorile morale de acasă.
Astfel, Asociaţia Prologos este formată din 13 persoane fizice şi are drept
scop promovarea valorilor creştin ortodoxe prin educaţie şi cultură.
Conducerea Asociaţiei este realizată din BUZNER CIPRIAN (preşedinte);
OANĂ HORAŢIU (vice-preşedinte), iar controlul gestiunii patrimoniului este
asigurat de cenzor, AVRAM MANUELA, membru CECCAR.
În ceea ce priveşte parteneriatul cu ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI, cu
privire la sprijinirea desfăşurării activităţii Şcolii Gimnaziale “Sfântul
Antim Ivireanu”, acesta se desfăşoară atât din perspectiva îndrumării
duhovniceşti, cât şi din punct de vedere financiar, printr-o contribuţie
susţinută atât la investiţiile în amenajările şi dotările şcolii noastre, cât şi
prin susţinerea în proporţie de 50% a pierderilor financiare lunare
rezultate din desfăşurarea activităţii şcolii. De asemenea, Arhiepiscopia
Timişoarei susţine un număr de 10 burse anuale. Locaţia în care îşi
desfăşoară activitatea şcoală noastră a fost pusă la dispoziţia
Arhiepiscopiei Timişoarei de către Primăria din Timişoara în mod gratuit.
De la momentul punerii la dispoziţie a locaţiei şcolii din Bd. Liviu
Rebreanu nr. 35, ASOCIAŢIA PROLOGOS împreună cu ARHIEPISCOPIA
TIMIŞOAREI au făcut investiţii în amenajarea şi dotarea spaţiului primit în

locaţie de la Primăria Timişoarei, (constând în renovarea tuturor sălilor de
clase, holurilor, grupurilor sanitare, instalaţiilor electrice şi sanitare,
mobilarea sălilor de clase, laboratoarelor şi sălii profesorale, amenajarea
curţii şcolii, terenului şi sălii de sport) în suma de aproximativ 220.000
euro, din care 140.000 în anul educaţional 2014-2015 şi 80.000 în anul
educaţional 2015-2016. Aceşti bani reprezintă pe de o parte, sprijinul
financiar al ARHIEPISCOPIEI TIMIŞOAREI prin contribuţia susţinută a
parohiilor, iar pe de altă parte sprijinul ASOCIAŢIEI PROLOGOS prin
contribuţia membrilor acesteia şi prin sponzorizarile obţinute de la diverşi
parteneri sau societăţi comerciale.
De asemenea, va aducem la cunoştinţă câţiva indicatori financiari care
reflectă situaţia financiară bugetară a şcolii în anul educaţional 20142015:
Venituri din taxele de şcolarizare:
Venituri din sponzorizări:
Alte venituri:
Total venituri:

353.300
52.813
6.850
412.963
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Cheltuieli cu salariile şi asigurări sociale:
Cheltuieli cu materii prime (alimentele):
Cheltuieli cu rechizite, cărţi, birotică, mat.diverse:
Cheltuieli cu obiectele de inventar:
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile:
Cheltuieli cu transportul, inclusiv combustibilul:
Cheltuieli servicii terţi:
Alte cheltuieli(comunicaţii, com.bancare,publicitate etc):
Total cheltuieli:

396.456
148.546
90.434
44.189
38.609
17.846
11.514
5.449
753.043
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Deficit anul educaţional 2014-2015:

340.080 lei

Deficitul a fost acoperit în proporţie de 50% de către Arhiepiscopia
Timişoarei şi în proporţie de 50% de către Asociaţia Prologos prin
contribuţia membrilor şi sponzorizări. Contribuţia totală a membrilor
Prologos în anul financiar 2014 a fost de 215.000 lei, din care o parte s-a
direcţionat către investiţii şi o parte către acoperirea cheltuielilor curente.
În ceea ce priveşte taxele de şcolarizare pe care părinţii sau tutorii le
achită, sperăm ca acestea să fie considerate ca o contribuţie personală
la acest proiect, întrucât Şcoala Gimnazială „Sf. Antim Ivireanul” este şi
nădăjduim să rămână, un proiect pentru comunitate.
Pentru detalii puteți să ne scrieți pe office@pro-logos.ro.

Membrii Asociaţiei Prologos,
Prin Preşedinte Ciprian Buzner
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