Proiecte relevante derulate de Asociația Happy Moms
Asiociația are ca obiectiv sprijinul copiilor talentați din familii defavorizate și sprijinul
mamelor fără loc de mună ce își doresc sa devină antreprenor. Proiectele derulate de
asociație în domeniul culturii și artei, coroborate cu scopul strangerii de fonduri,
demonstrează expeiența acesteia în a derula astfel de proiecte. De asemenea, capacitatea
de a gestiona fonduri publice este demonstrată prin managementul în parteneriat cu CCIBV
a unui proiect POS-DRU, în anul 2015, proiect care se circumscrie celui de-al doilea obiectiv
al asociației.
Happy Fest de toamnă

Asociația Happy Moms a derulat prima ediție a
festivalului femiliei Happy Fest între între 27
septembrie și 28 septembrie 2014. Happy Fest
este o acțiune care vizează promovarea
creativității copiilor pe fondul strangerii de
fonduri pentru proiectul Business Mom – scoala
antreprenoriala si incubator de afaceri pentru
mame cu venituri modeste. Happy Fest –
festivalul familiei –s-a derulat in Piața Sfatului
din Brașov.

Happy Fest a insemnat 8 ateliere
pentru dobandirea abilităților handmade de către copii – pictura, modelaj
in pasta de zahar, tehnica servetelului,
si altele, un program artistic – dans,
muzica, repreezentatii sportive –
peste 200 persoane care au participat
la ateliere, resurse financiare pentru
proiectul Business Mom.

Detalii aici: http://www.happymoms.ro/hm/index.php/ne-implicam/proiectul-businessmom/item/205-happy-fest-septembrie-2014

Happy Fest de iarnă

Asociația Happy Moms a derulat a doua
ediție a festivalului familiei Happy Fest între
între 6 decembrie și 7 decembrie 2014 în
incinta unui centru comercial din Brașov .
Happy Fest a adus actul artistic în spații
neconvenționale pe fondul strangeroo de
fonduri pentru proiectul Business Mom –
scoala antreprenoriala si incubator de
afaceri pentru mame cu venituri modeste.
Happy Fest – este bucurie, implicare,
familie.

Happy Fest II a insemnat 1o
ateliere creative pentru copii –
pictura, modelaj in pasta de zahar,
tehnica servetelului, si altele, un
program artistic – dans, muzica,
repreezeentatii sportive – peste
200 persoane care au participat la
ateliere, și resurse financiare
pentru proiectul Business Mom.

Detalii aici: http://www.happymoms.ro/hm/index.php/ne-implicam/proiectul-businessmom/item/222-happy-fest-editia-de-iarna-decembrie-2014

Festivalul interactiv pentru familie A fost odată
Asociația Happy Moms a derulat prima
ediție a festivalului interactiv pentru
familie A fost odată în anul 2015. Practic
o continuare la o scară mai mare a Happy
Fest, festivalul a fost odată a însemnat 6
zile de spectacole de teatru, lecturi în
spații publice cu persoane publice din
Brașov și București, ateliere creative,
toate în jurul temei de poveste.
Festivalul a a vut ca scop oferirea unor
servicii culturale de calitate publicului
țintă format din copii și tineri, în paralel
cu obținerea fondurilor necesare pentru
Spitalul de Copii, în vederea achiziționării
unui aparat.
Trupa
Passe-partout
Dan
Puric,
Magicianul Marian Rîlea, dar și Irina
Margareta Nistor, au introdus copiii în
povestea unui eveniment de succes.

A fost odată a însemnat peste 500 persoane prezente, 3
spectacole de teatru, 6 ateliere de creașie, 3 seri de
lectură în stații istorice din orașul Brașov. Festivalul a fost
derulat în parteneriat cu Centrul Cultural Reduta, Muzeul
Județean de Istorie.

Detalii aici: http://www.happymoms.ro/a-fost-odata/

Start-UP în doi pași. Educație antreprenorială bazată pe inovare și ajutor de minimis
Asociația Happy Moms a derulat în parteneriat
cu CCIBV, CCI Bacău și Cit Irecson București, un
proiect care a vuizat dezvoltarea spiritului
antreprenial al tinerilor. Asociația a gestionat
fonduri publice de 371390RON, a organizat
cursuri pentru 100 beneficiari, a contribuit prin
consultanță la înființarea a 14 afaceri în domenii
creative.

Capacitatea asociației de a gestiona fonduri
publice a fost astfel întărită, contribuind
semnificativ la dezvoltarea per ansamblu a
imaginii, capacității de acțiune și capitalului
material ala asociației.

Detalii aici: http://www.ccibv.ro
În prezent, Asociația derulează proiectul Business Mom din fondurile fundașiei PACT – OMV Petrom,
prin caștigarea unei competiții la nivel național - Țara lui Andrei – proiect vizand dezvoltarea
spiritului antreprenorial a 25 mame din grupul țintă.
Raport financiar 2014-2015
Anul 2014 a reprezentat un punct de crestere din punct de vedere financiar, veniturile atingând
suma de aproximativ 37000 euro, bugetul fiind cel mai mare din istoria Asociației. Aceste creșteri au
fost reprezentate atât de obținerea primului grant european major pentru noi, cât și implicarea în
proiecte și derularea de campanii sociale mai puternice.
Fiecare resursa financiara pe care o primim înseamnă pentru noi și o responsabilitate deosebită.
Știm că oricine efectuează o donație, redirecționează 2%, sponsorizează sau acordă un grant își
dorește ca sumele respective să se reflecte în caștiguri reale pentru comunitate, pentru beneficiari,
pentru educație.
În cadrul Asociației Happy Moms utilizam resursele financiare pentru a aduceo valoare cât mai mare
și, împreună cu munca de voluntariat și bunurile în natură, să producă o schimbare pozitivă de
durată. Misiunea noastră nu se încheie însă aici, fiind necesar în continuare sprijinul tuturor celor
care îl pot oferi.
Categorie venit
Suma (lei)
Donatii
3500
Sponsorizari
63000
371390
Grant START-UP
Total venituri
437890
Categorie cheltuieli
Suma (lei)
Evenimente
35000
Business Mom
3000
Proiect maternitate
4000
Proiect spitalul de copii
4500
Proiect START-UP
30000
Total venituri
76500
Suma reală este sensibil mai mare dacă luăm în considerare toate donațiile în natură și munca
voluntară.

