Documente pentru fiecare dosar
-Acordul de Colaborare cu Asociatia (mai jos – umanitar sau social)
-copie dupa toate acordurile incheiate cu alte Asociatii/Fundatii in vederea ajutorarii copilului aflat in
dificultate (documentele se trimit in copie in scurt timp dupa ce ati incheiat noul acord de colaborare/
contract de donatie etc.)
-cazier judiciar sot si sotie! (optional, sau la cerere explicita)
-copie dupa certificatul medical
-copie dupa raportul medical
-copie B.I. / C.I. a parintilor
-copie certificat de nastere copil (copie C.I. daca a implinit 14 ani)
-copie certificat de handicap
-copie dupa rezultate medicale (radiografii, alte documente etc.)
-cel putin 2 sau 4 poze recente in format digital (jpg) cu copilul dvs. sau in format clasic
-copie dupa Hotararea Consilului judetean (Comisia pentru Protectia Copilului)
-facturi proforme de la clinicile din strainatate/locale (daca este cazul)
-conturile bancare si agentia unde s-a deschis contul
-copie bilet iesire spital
-copie scrisoare medicala
-va rugam sa ne precizati costurile necesare tratamentului sau ale operatiei chirurgicale, daca este cazul
-extras de cont pe ultimele 6 luni de la toate conturile bancare ale sotie/sotului in euro si in lei (inclusiv
cele personale)
-dovezi venituri (tata + mama copilului grav bolnav), adeverinta de la firma la care lucrati, somaj,
declaratie pe propria raspundere ca nu lucreaza etc.
-adeverinta ANAF cu veniturile obtinute pe anul trecut sau incurs (optional)
-dovada tuturor proprietatilor (case + autoturisme) sau dupa caz, o declaratie pe proprie raspundere ca
detineti sau nu imobile
-(optional, nu este obligatoriu)sa strangeti cel putin 200 de formulare 230 pana in luna mai 2013,
desigur nu este obligatoriu, dar este in beneficiul dvs., astfel pe langa campaniile de strangere de
fonduri pe care urmeaza sa le organizam pt. copilul dvs.; odata pe an beneficiati de fonduri din
Formularele 230 (pentru detalii va stam la dispozitie cu placere) (modelele de formulare le gasiti la noi
pe site care se pot completa de orice salariat/contribuabil din Romania).
-povestea copilului dvs. pentru a o putea publica pe site-ul nostru.

ACORD DE COLABORARE-CAZ UMANITAR
Nr.392/30.01.2013
ART. I PARTILE ACORDULUI :
1. Asociatia Institutul Roman pentru Ajutorarea Copiilor Aflati In Dificultate “Piticot” cu sediul
in Oradea, str.Podului, nr. 5, bloc B10, scara A etaj 4, Ap.19, Judetul Bihor, inregistrata in registrul
persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. 154/A/2008, a Judecatoriei Din Oradea, Judetul Bihor,
avand contul bancar cu nr. RO82BTRL00501205I98626XX , deschis la Banca Transilvania Oradea,
reprezentata de Catrinar Lavinia –Presedinte, in calitate de Colaborator,
Si
2. __________________________________
denumit/a in continuare Beneficiar, posesor/ posesoare al/ a actului de identitate seria ___
nr.____________, cod numeric personal _________________________, de profesie ________
domiciliat/ domiciliata in __________________________________________________
tel : ________________________________________
Adresa de Contact :
Au convenit sa incheie prezentul Acord de colaborare, cu respectarea urmatoarelor obligatii :
ART.II CONDITIILE PREZENTULUI ACORD :
- Subsemnatul/ a _________________________________, in calitate de reprezentant/i legal/i ai
minorului ___________________________, prin semnarea prezentului acord sunt/em de acord, sa ne
aflam in baza de date a Asociatiei Institutul Roman pentru Ajutorarea Copiilor Aflati In Dificultate
“Piticot,
datorita
problemelor
medicale
pe
care
le
are
minorul
______________________________________________________.
- Noi, reprezentantii legali ai minorului bolnav, suntem de acord sa fim prezenti, prin poze, interviuri,
pe orice suport publicitar: audio, video, pagini web, pentru prezentarea cazului umanitar/ strangere de
fonduri, in actiunile umanitare pe care Asociatia Piticot le organizeaza.
- Familia sau reprezentantii legali ai minorului, vor pune la dispozitia Asociatiei Piticot materiale, care
sa demonstreze problemele medicale, financiare, cu care se confrunta acestia, si pentru care necesita
sprijin din partea semenilor.

- Beneficiarul pune la dispozitia Asociatiei Piticot, completarea urmatorului formular, pentru
evidenta necesitatii ajutorului financiar :

Nume Prenume/
Minor Bolnav
Problema Medicala/
Dovezi medicale
Recomandari Medicale
Starea actuala a
copilului
Suma necesara pentru
rezolvarea medicala
Actiuni intreprinse de
parinti/tutori/etc.
Sume utilizate pana in
prezent
Venit net lunar/
Familie/membru
Nr.Cont Bancar
Agentie
Titular Cont
Adresa de domiciliu
Numar telefon /
Contact
Contact Medic de
Familie apartinator
(obligatoriu)
- Reprezentantul/ii legal/i, ai minorului in speta, cunosc prevederile Legii nr. 272 din 21/06/2004
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, Constitutia Romaniei precum si alte legi interne si internationale care
reglementeaza drepturile copilului.
- Potrivit legislatiei in vigoare, copilul, are dreptul la libertate de exprimare.Copilul capabil de
discernamant are dreptul de a-si exprima liber opinia sa asupra oricarei probleme care il priveste.
- Este interzisa: - orice actiune, demers, practica abuziva care sa denigreze, sa constranga, imaginea
minorului si a familiei acesteia.
- Asociatia Piticot va depune tot efortul financiar, pentru ajutorarea minorului in speta, sa redevina un
copil normal din punct de vedere fizic, iar pentru un trai mai bun ii va sprijini financiar si material, in
functie de fondurile pe care le strange , prin campaniile publicitare pe care le duce.
- Asociatia Piticot va acorda sprijin financiar , beneficiarului prezentului Acord, prin acte de donatie,
etc.
- Asociatia Piticot ii aduce la cunostinta Beneficiarului, prin prezentul Acord, ca toate demersurile
initiate de Asociatie, sunt pentru indeplinirea Scopului PITICOT , care reprezinta: acordarea de ajutor
copiilor bolnavi, cu dizabilitati, saraci, precum si orice copil aflat la nevoie, prin toate mijloacele
materiale, financiare, morale si spirituale, si nu in alte scopuri.
Acest acord de colaborare a fost incheiat azi 30.01.2013, in doua exemplare.
ASOCIATIA PITICOT
__________________________

BENEFICIAR
____________________________

ACORD DE COLABORARE-CAZ SOCIAL
Nr. ___/__________
ART. I PARTILE ACORDULUI :
1. Asociatia Institutul Roman pentru Ajutorarea Copiilor Aflati In Dificultate “Piticot” cu sediul
in Oradea, str.Podului, nr. 5, bloc B10, scara A etaj 4, Ap.19, Judetul Bihor, inregistrata in registrul
persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. 154/A/2008, a Judecatoriei Din Oradea, Judetul Bihor,
avand contul bancar cu nr. RO82BTRL00501205I98626XX , deschis la Banca Transilvania Oradea,
reprezentata de Catrinar Lavinia –Presedinte, in calitate de Colaborator,
Si
2.……………………………………………………………………
denumit/a in continuare Beneficiar,
posesor/ posesoare al/ a actului de identitate
seria____nr.____________, cod numeric personal __________________, de profesie
_______________________________,
domiciliat/ domiciliata in .........................., str. ….......................................................……………
……………………………………in calitate de Beneficiar,
tel :________________
Adresa de Contact : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Au convenit sa incheie prezentul Acord de colaborare, cu respectarea urmatoarelor obligatii :
ART.II CONDITIILE PREZENTULUI ACORD :
- Subsemnatul/ a ….....................…………………………………..., in calitate de reprezentant/i legal/i
ai minorilor : ….....................…………………, prin semnarea prezentului acord sunt/em de acord, sa
ne aflam in baza de date a Asociatiei Institutul Roman pentru Ajutorarea Copiilor Aflati In Dificultate
“Piticot, datorita problemelor sociale/nevoilor sociale pe care le are familia noastra.
- Noi, reprezentantii legali /familia suntem de acord sa fim prezenti, prin poze, interviuri, pe orice
suport publicitar: audio, video, pagini web, pentru prezentarea cazului nostru social/umanitar/ strangere
de fonduri, in actiunile umanitare pe care Asociatia Piticot le organizeaza.
- Beneficiarul va pune la dispozitia Asociatiei Piticot materiale, care sa demonstreze problemele
financiare, cu care se confrunta acestia, si pentru care necesita sprijin din partea semenilor.
- Beneficiarul pune la dispozitia Asociatiei Piticot, completarea urmatorului formular, pentru
evidenta necesitatii ajutorului social/financiar/material :

Componenta Familie/
Nume si prenume
Minor/i in Intretinere
Adresa de domiciliu
Venit net lunar /familie
Dovada venituri

•

•
Poze:
-membrii familie
-locuinta de domiciliu

•
•
•

Familia, sau dupa caz, va atasa prezentului Acord, dovada
venitului pe fiecare membru:- adeverinte de salar, taloane de
pensie, adeverinta de somaj etc, dupa caz;
Declaratie pe propria raspundere, cu venitul net /lunar realizat,
din partea fiecarui membru, care a implinit varsta de 18 ani, si
dispune de discernamant in totalitate.
Se va transmite poze, cu fiecare membru din familie si
locuinta de domiciliu.
Se va transmite Copii dupa Cartile de identitate
Alte acte doveditoare: venituri, situatie financiara

Numar telefon /
Contact
Mentiuni!
Reprezentantul legal al minorului, va atasa o descriere a situatiei
economice, povestea de viata a familiei, care poate fi publicata pe
site-ul Asociatiei Piticot, sau pe alte suporturi media.
- Reprezentantul/ii legal/i, ai minorului/lor in speta, cunosc prevederile Legii nr. 272 din 21/06/2004
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, Constitutia Romaniei precum si alte legi interne si internationale care
reglementeaza drepturile copilului.
- Potrivit legislatiei in vigoare, copilul, are dreptul la libertate de exprimare. Copilul capabil de
discernamant are dreptul de a-si exprima liber opinia sa asupra oricarei probleme care il priveste.
- Este interzisa: - orice actiune, demers, practica abuziva care sa denigreze, sa constranga, imaginea
Beneficiarului.
- Asociatia Piticot va depune tot efortul financiar, pentru ajutorarea Beneficiarului, prin
bunuri/produse alimentare/ servicii, obtinute din sponsorizari, campanii umanitare, publicitare, in
functie de necesitatea financiara si prioritatea in fata altor cazuri sociale.
- Asociatia Piticot va acorda sprijin financiar/material, beneficiarului prezentului Acord, prin acte de
donatie, etc.
- Asociatia Piticot ii aduce la cunostinta Beneficiarului, prin prezentul Acord, ca toate demersurile
initiate de Asociatie, sunt pentru indeplinirea Scopului PITICOT, care reprezinta: acordarea de ajutor
copiilor bolnavi, cu dizabilitati, saraci, precum si orice copil aflat la nevoie, prin toate mijloacele
materiale, financiare, morale si spirituale, si nu in alte scopuri.

Descriere caz
umanitar/social!

Acest acord de colaborare a fost incheiat azi _______________, in doua exemplare.
ASOCIATIA PITICOT
__________________________

BENEFICIAR
____________________________

