


Asociația Adi Hădean
• Fondată în 2015 

• Scopul declarat este educația gastronomică 

• descoperirea rădăcinilor și acceptarea gastronomiei 
românești, promovarea gastronomiei românești în 
țară și în străinătate, dezvoltarea de proiecte 
gastronomice și, cel mai important, dezvoltarea de 
programe educaționale gastronomice 

• combaterea risipei alimentare (“food waste”)



Proiecte
• administrează o școală de meserii, care este deschisă 

tinerilor cu pasiune și talent, dar care nu dispun de 
posibilități financiare pentru a accesa singuri 
cursurile unor școli de profil, din străinătate sau de la 
noi din țară 

Cine beneficiază?  
• tineri din Cluj, Brașov, București 
• extindere națională



Solidar Social



Cine suntem?
• Peste 1.200 de porții de mâncare caldă, zilnic; 
• Peste 200 de voluntari implicați; 
• 60 de sponsori corporate; 
• 60 de donatori. 

Cine beneficiază?  
• 200 de medici și cadre medicale de la Institutul Matei 

Balș, Spitalul Fundeni și Colentina; 
• 250 de persoane vârstnice aflate în evidențele 

DGASPC; 
• 100 de copii din Centrul de Zi al Salvați Copiii, din 

Petrila, județul Hunedoara.



Proiectul “Solidar social” este o acțiune umanitară inițiată 
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 și Asociația Adi Hădean, susținută din 
donații ale companiilor și persoanelor fizice.  

A pornit ca o soluție de criză provocată de pandemia de 
covid-19, luând amploare rapid și implicând zeci de 
oameni în doar câteva zile.

Cum a început?



• Peste 180.000 de porții livrate; 
• 17 bucătari calificați implicați; 
• 20 de șoferi; 
• 150 de voluntari ambalare; 
• 165 tone de mâncare gătită și livrată; 
• 17.111 de kilometri parcurși; 
• peste 500 de beneficiari; 
• membri "Social Gastronomy Movement" - o 

organizație mondială ce folosește puterea mâncării 
pentru a genera o schimbare socială

7 luni mai târziu



Cel mai bun proiect CSR al anului 2020 
la Gala Horeca Awards,  

oferit de Horeca Insight Magazine



• Continuarea proiectului #SOLIDARSOCIAL dincolo de criza 

COVID19;  
• Transformarea proiectului de criză în cantină umanitară 

permanentă, dedicată persoanelor defavorizate;  

• Extinderea proiectului pe toată aria orașului București și în 

marile orașe din țară;  
• Implantarea în hub-uri regionale; 

• Crearea unei rețele de cantine sociale, bucătării stand-
alone, în care să fie gătită mâncarea din donații, pe de o 

parte, folosind resursa umană inclusă în programe 

educaționale de reconversie sau școli vocaționale, pe de altă 

parte 

• 1 milion de porții de mâncare caldă pe an

Obiective



• 95 kg de alimente zilnic, pentru prepararea supei și 
felului principal; 

• Minimum 2 autoutilitare pentru livrarea mâncării, 
ideal 4 vehicule; 

• Materiale de protecție: mănuși, măști, capeline, 
halate; 

• Voluntari pentru ambalare, bucătari și șoferi.

Resurse necesare



Construirea bucătăriilor: 
• 200 mp de construcție 
• 100 mp de teren extra 
• Investiție: 200,000 EUR / bucătărie 

Rețeaua naționala se poate constitui în 5 bucătării 
• Investiție totală: 1,000,000 EUR

Rețea de bucătării



Expunere media

424k

102 k

#loveallfeedall



Expunere media



Expunere media



Expunere media



„Avem un bilanț frumos de anunțat, după 6 luni de activitate 
Solidar Social: peste 130.000 de mese calde livrate, peste 100 
de oameni care au participat la pregătirea acestor mese, la 
ambalarea și livrarea lor, zeci de sponsori, mai mari și mai mici 
care ne-au oferit ajutorul după propriile puteri.  
Toate acestea adunate s-au transformat în mesele zilnice ce 
ajung la oameni. Continuăm atât cât este nevoie și atât timp 
cât o să putem. Putere, energie, dorința există. Însă avem 
nevoie în continuare și de ajutorul vostru.” 

 Chef Adi Hădean.



Cheltuieli 2020 (RON)         

• Resurse umane (total cost angajare)                                38.918,00 

• Costuri operationale( chirii, consumabile)                                                     179.564,55 

• Comisioane bancare                                                              487,66 

• Echipamente, mobila, resurse informationale                                          10.008,33 

• Cheltuieli cu materii prime                                                 8.894,00 

• Combustibil                                                                            514,53 

• Materiale pentru pregatire mancare                                     17.136,55 

• Cheltuiieli cu marfurile sponsorizate pentru mancare                                     21.071,00 

• Protocol                                                                                            196,50 

• Transport                                                                                          129,00 

• Amortizari                                                                            1.111,71 

• Donatii si subventii acordate                                                                       2.000,00 

TOTAL CHELTUIELI                                                                             280.031,83 

  

Venituri 2020 (RON)     

• Venituri din 2019 de cheltuit in anul curent                               27.084,39 

• Venituri din donatii                                                            325.249,59 

• Venituri din sponsorizari                                                  233.498,50 

• Venituri din dobanzi                                                                     8,20 

TOTAL VENITURI                                                                            585.840,68 

Raport financiar mecanisme de donatie 2020     

• Donatii primite in 2020 prin debit direct                                                310.549,59 

• Donatii primite in 2020 in natura                                           14.700,00 

• Sponsorizari primite in 2020 prin debit direct                                51.035,60 

• Sponsorizari primite in 2020 in natura                                        182.462,90 

• Sume ramase de incasat in 2021 aferente lui 2020                                                  0,00        

Raportare financiară 2020



Mulțumim!

Email
ajut@activsocial.ro 
office@adihadean.ro

Website
www.activsocial.ro


