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”Ideea fundamentală a unei educații adresate tinerilor este faptul că, prin aceștia, se 

reconstruiește o societate, de aceea marea problemă a societății este, înainte de toate, a-i 

educa pe tineri…o educație care să fie adevărată, adică să fie corespunzătoare umanului, a 

ceea ce este original în noi, care în fiecare se mlădiază în mod divers, chiar dacă, în mod 

substanțial și fundamental, inima este mereu aceeași.  De fapt, în varietatea de expresii, de 

culturi și de obiceiuri, inima omului e una: inima mea este inima ta, și este aceeași inimă a celui 

care trăiește departe de noi,  în alte țări sau în alte continente.”

Luigi Giussani,  RISCUL EDUCATIV
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Originea Fundației Dezvoltarea Popoarelor este legată de anul 1994, când organizația italiană AVSI a inițiat în 

România un program în favoarea copiilor infectaţi cu HIV internați în Spitalul de Boli Infecţioase ”Dr. Victor Babeş” 

din București. 

Doi ani mai târziu, în 1996, voluntari români şi italieni pun bazele Fundaţiei Dezvoltarea Popoarelor, 

organizație nonguvernamentală care devine în scurt timp de referință pentru domeniul protecției copiilor, mai 

ales în favoarea celor mai vulnerabili:  copii abandonați, copii infectați cu HIV, copii romi.

La 15 ani de la infiinţare,  Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor rămâne fidelă misiunii sale de a oferi oportunităţi 

socio-educative şi de integrare profesională, persoanelor aflate în situaţie de risc social, în special copiilor şi 

tinerilor. În viziunea Fundaţiei Dezvoltarea Popoarelor, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a 

fost înzestrată.  

Valorile noastre

1. Centralitatea persoanei

A implementa proiecte având ca punct central 

persoana înseamnă a împărtăși nevoile pentru a 

împărtăși sensul vieții: fără acest lucru, răspunsul la 

nevoie nu este decât un gest de bunătate sau o 

strategie politică. Persoana este văzută ca o ființă 

unică în raporturile sale fundamentale, familie și 

societate, care nu poate fi redusă la o categorie 

sociologică sau la o limită pe care o trăiește 

(sărăcie, boală,  handicap).

4. Subsidiaritatea

Societatea se naște din libera agregare a 

persoanelor și a familiilor: să implementăm 

proiecte de dezvoltare înseamnă să stimulăm 

capacitatea de asociere, să recunoaștem și să 

valorizăm formarea de grupuri intermediare 

caracterizate de participare si coresponsabilitate. 

Dreptul, recunoscut și încurajat, al fiecărei 

persoane la libertatea de a întreprinde se 

demonstrează a fi un factor puternic de dezvoltare 

și îmbogățire a vieții civile și democratice.

2.  Pornim de la pozitiv

Fiecare persoană, fiecare comunitate, oricât ar fi de 

săracă, reprezintă pentru noi o bogăție. Aceasta 

înseamnă valorizarea a ceea ce persoanele au 

construit, istoria lor, relațiile existente, adică ceea 

ce constituie patrimoniul lor de viață. Acest punct 

de metodă se naște dintr-o atitudine pozitivă față 

de realitate și ajută persoana să înțeleagă propria 

sa valoare, demnitatea sa și în același timp o 

încurajează în asumarea unei responsabilități.

 5. Parteneriatul 

Pentru a produce dezvoltarea este fundamentală 

crearea de parteneriate între toate entitățile 

prezente în teritoriu, publice sau private, locale sau 

internaționale, evitând suprapunerile, favorizând 

sinergiile și  optimizând utilizarea resurselor pe 

care le avem la dispoziție. 

 3. Facem împreună

Un proiect ”venit de sus” este violent, pentru că nu 

presupune participarea, și ineficient și fără 

perspectivă, pentru că este asistențial. 

Modalitatea cu care FDP se implică într-un proiect 

și îl pune în practică este aceea de a face lucrurile 

împreună cu persoanele, pornind de la raportul cu 

persoanele cărora le este adresat proiectul și 

construind cu pași ce înaintează odată cu acestea.

Cuvânt introductiv

Dacă mă gândesc la anul 2010 și la un cuvânt care să exprime ce a fost mai semnificativ pentru munca 

noastră și pentru noi ca persoane, pot spune fără să ezit că e vorba de educație. 

Anul 2010 a însemnat anul afirmării pe piața furnizorilor de formare profesională în domeniul auto. 

Peste 250 persoane au obținut o diplomă de calificare urmând programele noastre. În spatele  acestui rezultat stă 

o colaborare intensă cu societăţile de service pentru cunoaşterea nevoilor lor de  a fi mai competitivi pe piață. 

În anul 2010 am pus bazele unei intervenții integrate la nivel național, alături de Filialele noastre din Arad, Cluj și 

Dâmbovița, și al partenerilor din Galați, Olt și Dolj, în urmărirea celor trei mari obiective pe care le avem ca și 

organizație:  prevenirea abandonului școlar, promovarea ocupării durabile și dezvoltarea economiei sociale.

Această dezvoltare va fi posibilă grație cofinanțărilor din Fondul Social European-Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest lucru a reprezentat pentru noi un succes, 

o mare responsabilitate și dorința de a fi mai buni în ceea ce facem.

Ceea ce ne motivează în munca noastră nu sunt proiectele sau simpla atingere a rezultatelor, ci 

parcursul educativ ai cărui martori și protagoniști suntem, un parcurs al persoanelor cu care lucrăm, fie ei 

beneficiari, colaboratori sau colegi, în dorința ca fiecare persoană să își poată valorifica talentele cu care a fost 

înzestrată.

Doresc să mulțumesc tuturor colegilor mei, şi în special celor care ni s-au alăturat în ultimul an, 

membrilor Consiliului Director al FDP și Consiliilor Directoare ale filialelor, voluntarilor, precum și tuturor 

colaboratorilor Fundației Dezvoltarea Popoarelor, care prin expertiza lor profesională și implicarea personală au 

contribuit la realizarea misiunii organizației noastre.

Mulțumim de asemenea, firmelor și companiilor, autorităților publice centrale și locale, donatorilor și 

sponsorilor noștri pentru încrederea acordată și pentru decizia de a se implica alături de noi în cea mai 

ambițioasă construcție, cea a persoanei umane.

Călin Pop

Director executiv
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informare/orientare/consiliere
profesională

572 persoane, din care: 86 șomeri, 453 angajați, 58 de tineri
în dificultate au beneficiat de servicii specializate cu scopul de a 
crește gradul de ocupare și competitivitatea lor pe piața muncii

formare profesională
232 de persoane angajate au obținut o calificare profesională în
domeniul auto 
14 tineri au obținut o calificare în domeniul auto, dintre care 5 s-au angajat
100% a fost promovabilitatea participanților înscriși la cursuri

tutorat 41 tineri au fost însoțiți în parcursul de calificare profesională

15  persoane au fost însoțite pentru a se integra la un loc de muncă 
60 firme au fost implicate în procesul de angajare a beneficiarilor

medierea muncii

lucrător în lăcătușerie metalică structuri 
lucrător în mecanică de motoare 
tinichigiu/vopsitor auto
lucrător în electrotehnică
electrician electronist auto
mecanic auto

FDP este autorizată să
furnizeze calificare
profesională

SERVICII DE STIMULARE A OCUPĂRII

tineri în dificultate 
(seropozitivi, din serviciul de probațiune, fără adăpost, post-instituţionalizați, de etnie rromă)
persoane angajate, șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
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BUCUREȘTI

Prin cursul de mecanic auto organizat de fundație am dobândit mai multe conoștinte în plan teoretic și practic și o 

experiență frumoasă: m-am reîntors în băncile școlii, printre colegi. Frecventarea cursurilor mi-a dezvoltat capa-

citatea de a înțelege și exprima diferite aspecte  tehnice pe care le știam în practică. Acum mă simt mai încrezător, mai 

bine pregătit să fac față provocărilor de la locul de muncă și stimulat să acumulez  conoștinte  noi. 

Toma Tudor Cristian, cursant FDP, unul dintre cei care au lucrat la crearea primului Logan decapotabil în 

cadrul firmei AutoK9

2010RAPORT ANUAL 

5

SERVICII SOCIALE ȘI DE EDUCAȚIE

copii cu risc de abandon şcolar, părinţii acestora, tineri dezinstituţionalizaţi, din familii sărace

informare şi consiliere în
vederea conștientizării
importanței educației

173 elevi în situație de risc de abandon și părinții acestora au
înțeles importanța frecventării școlii

dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă independentă

27 tineri dezinstituționalizați, tineri cu dizabilități, au fost susținuți 
în parcursul de dezvoltare a abilităților de viață autonomă

consiliere psihologică 21 tineri  dezinstituționalizați, tineri cu dizabilități, au fost consiliați
pe principiul dezvoltării personale, au fost încurajați sa se implice
activ în rezolvarea problemelor personale, asumându-și 
responsabilitatea luării unor decizii în plan personal și profesional

11 tineri seropozitivi au beneficiat de ajutor pentru hrană și
asigurarea cheltuielilor zilnice  

stimulente materiale (burse de
studiu, sprijin material, hrană) 

ECONOMIE SOCIALĂ

formarea personalului 
din domeniu

18 experți și specialiști în economie socială  au participat la un 
schimb de bune practici în Italia

educație pentru integrare
în muncă

8 tineri  dezinstituționalizați, tineri cu dizabilități, au dezvoltat
deprinderi pentru integrarea în muncă în cadrul unui atelier protejat

Din anul 2001 FDP m-a luat din Căminul Spital Vidra și mi-a oferit o familie, m-a înscris la școală și m-a învățat să 
retrăiesc viața din plin. În prezent sunt elev în clasa a X-a și, cu ajutorul FDP, mă pregătesc pentru a avea un loc de 
muncă și pentru un parcurs de viață independentă.  În acest sens am participat la cursuri de formare profesională 
(lăcătușerie în structuri  mecanice) și în prezent frecventez activitățile atelierului protejat înființat de FDP, unde pot 
înțelege mai bine ce înseamnă un loc de muncă.  Aurel, beneficiar atelier protejat
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DEZVOLTARE LOCALĂ: VALORIZAREA RESURSELOR MIGRANŢILOR 
PRIN CREAREA UNOR REŢELE ITALO-ROMÂNE
25 ianuarie – Hotelul Novotel București

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor împreună cu partenerii săi, între care Regiunea Veneto din Italia, a organizat 

masa rotundă cu tema „Dezvoltare locală: valorizarea resurselor migranţilor prin crearea unor reţele italo-

române”. În cadrul evenimentului au fost prezentate instrumentele de sprijin pentru revenirea productivă a 

cetăţenilor români dezvoltate în cadrul proiectului. 

Primarul Romei, Domnul Gianni Alemanno a vizitat Casa Edimar 
5 iunie 2010

RESURSE UMANE
47 angajați permanenți 

25 colaboratori

25 voluntari 

CONSILIUL DIRECTOR
Dan Păiș-președinte

Călin Pop-director executiv

Violeta Barbu-cercetător

Adrian Ungureanu-inginer

Bianca Buzetto-manager proiect 

• AVSI Italia

• ASLAM - Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese Italia

• AUTOITALIA GROUP

• Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a

   Municipiului Bucureşti

• CDO Opere Sociali Italia

• Centrul Naţional de Artă ”Tinerimea Română”

• Clubul Lions

PARTENERI

• AVSI, donatori privaţi din Italia

• Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane

• Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei prin Fundația Romanian Angel Appeal

• Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii

• Ministerul Afacerilor Externe al Italiei

• UE: Programul pentru drepturi fundamentale și cetățenești, Programul Tineret în acțiune

FINANȚATORI

BUCUREȘTI

evenimente

BUCUREȘTI

La invitaţia Fundaţiei AVSI şi Fundaţiei Dezvoltarea Popoarelor, şi cu sprijinul Ambasadei Italiei în România, 
Primarul Romei, domnul Gianni Alemanno, aflat în vizită oficială la Bucureşti, a vizitat şi Casa Edimar, una 
dintre structurile de primire pentru tineri dezinstituţionalizaţi gestionate de FDP în sectorul 3 din Bucureşti.

„VALOAREA VIEȚII”

Fundația Dezvoltarea Popoarelor a obținut în noiembrie 2010 acreditarea cursului "Valoarea Vieții". Cursul este 

adresat personalului care lucrează cu tinerii și oferă noțiuni fundamentale în prevenirea infectării cu HIV/SIDA, 

punând accentul pe conștientizarea valorii pe care o are viața. Valoarea vieții este considerată de bază pentru 

schimbarea comportamentală pentru adolescenți și tineri, pentru prevenirea infectării cu HIV/SIDA.

• Cittalia – Fundația pentru cercetări a ANCI

• Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului şi 

   Asistenţă Socială Bucureşti sector 3

• Fundația Inimă de Copil Galați

• Federaţia ONG-urilor pentru Copil FONPC 

• Regiunea Veneto Italia

• Sotas Lituania

• Veneto Lavoro Italia

• qmc Marketing&Creativity 

• ABS –Architected Business Solutions 
• AMIQ 
• Cadbury Romania S.A. (donatie dulciuri)
• FUNDAȚIA ”DR. VICTOR BABEȘ” 
• FMS
• LALILU

SPONSORI

• Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
  (donație rechizite)• NEXTMED OFFICE
• PONTINA ACCESORII
• PARMALAT
• PMG EAST
• TAXHOUSE SRL
• UNICREDIT CONSUMER FINANCING 

STANDUL FDP, APRECIAT DE VIZITATORII ONG FEST BUCUREȘTI
7-9 mai

Echipa FDP a prezentat în cadrul ONG Fest serviciile oferite de către organizaţie, oferta de cursuri de calificare 

gratuită în domeniul auto şi posibilitatea de a direcţiona  2% către Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor. Printre 

personalitățile care au apreciat contribuția FDP in rândul societatii civile se află Mircea Geoană, preşedintele 

Senatului, Roberta Anastase, preşedinta Camerei Deputaţilor, Andreea Paul Vass, consilier al premierului Emil 

Boc. 
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Date financiare 

lei, conform bilanțului

Tabel cheltuieli

2.197.921

1.634.595

563.326

1.292.822

165.303

1.127.519

222.060 116.660

57.4% 34% 5.8% 3%

Angajați p
ermanenți

Experți e
xterni

Bunuri și servicii

Achizițio
nare bunuri

Achizițio
nare servicii

Costuri a
dministrative

Amortiz
are

ARAD

„2010 a fost anul în care împreună am reuşit să facem multe schimbări, să clarificăm strategia filialei şi am învăţat să 
gestionăm proiecte finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane. Realizările din anul 2010 ne ajută să devenim o organizaţie mai puternică, care  contribuie la 
dezvoltarea comunităţii în care ne desfăşurăm activitatea.”     Vasile Niţă - director FDP Filiala Arad

SERVICII DE STIMULARE A OCUPĂRII

tineri și adulți din Arad și comunități rurale sărace din județul Arad

informare/orientare/consiliere
profesională

641 şomeri, persoane de etnie rromă, persoane fără adăpost, persoane cu 
dizabilități au beneficiat de servicii specializate cu scopul de a crește gradul 
de ocupare și competitivitatea lor pe piața muncii

medierea muncii/din care
angajați

201 persoane- şomeri, rromi, persoane fără adăpost, cu dizabilități au
beneficiat de servicii de mediere iar 57 dintre acestea au fost angajate
45 firme au fost implicate în procesul de angajare a beneficiarilor

tutorat

65 persoane- tineri, persoane provenite din sistemul de protecție a copilului,
şomeri, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilitati, persoane in 
cautarea unui loc de muncă, au obținut o calificare profesională 
15 tipuri de calificări existente pe piață au fost accesate
100% a fost promovabilitatea participanților înscriși la cursuri
70% a fost rata celor care s-au angajat după absolvirea unui curs de calificare

formare profesională

BUCUREȘTI

Resurse umane

Resurse umane, din care:
Angajați permanenți
Experți externi
Bunuri și servicii, din care:
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, haine, birotică)
Achiziționare servicii (organizare evenimente, transport, 
reparații auto, audit, asigurări, publicații / tipăriri)
Costuri administrative
Amortizare, provizionare și diferențe curs valutar
Total cheltuieli 3.829.463

2.197.921
1.634.595
563.326
1.292.822
165.303

1.227.519

222.060
116.660

57.4%

33.8%

3.0%
5.8%

1.284.514Deficit 2010
100%

a. instituționale: MAE, SME-IFAD, 
UE, Primăria Milano, Fondul Global

61% 

Fonduri structurale
(FSE POSDRU)

18%

Valorificări bunuri
8%

Dobânzi bancare
2%Donații și sponsori

5%

b. private: SAD
6%

Din anul 2009 FDP Filiala Arad este autorizată de AJOFM Arad să furnizeze servicii de stimulare a ocupării. 
Începând cu 2010, FDP Filiala Arad este furnizor autorizat de formare pentru programul de Iniţiere Operator 
introducere, prelucrare şi validare date.

55 şomeri, persoane de etnie rromă, persoane fără adăpost, persoane cu
dizabilități, persoane provenite din sistemul de protecție a copilului, au
fost însoțite în parcursul de calificare profesională

FDP Filiala  Arad este
autorizată să furnizeze
calificare profesională

iniţiere operator introducere, prelucrare şi validare date

„Deşi îmi pierdusem orice speranţă de a mai găsi un loc de muncă, în urma întâlnirilor de consiliere cu personalul FDP 
mi-am  redescoperit foarte multe calităţi şi resurse, care m-au ajutat să-mi regăsesc increderea si să obţin un loc de 
muncă de care sunt mândră.”   Carmen, şomeră, 51 ani

442.915

1.539.145

162.043
133.595
59.620
204.649
2.982

Fonduri structurale (FSE POSDRU)
Finanțări internaționale
a. instituționale: MAE, IFAD, UE, 
    Primăria Milano, Fondul Global
b. private: SAD
Donații și sponsorizări
Dobânzi bancare
Valorificări bunuri
Altele (subvenții, diferențe de curs)
Total venituri 2.544.949

17.4%

60.5%

6.4%
5.2%
2.3%
8.0%
0.1%

100%
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SERVICII SOCIALE ȘI DE EDUCAȚIE

tineri din centre de ocrotire, copii și familii din comunități sărace din județul Arad, persoane în 
dificultate (persoane cu dizabilități, fără adăpost, de etnie rromă)

FDP - Filiala Arad este acreditată din anul 2006 ca furnizor de servicii sociale pe care le desfășoară în cadrul 
Centrului de Consiliere, Orientare, Formare şi Integrare Ocupaţională, care funcționează la sediul organizației.

stimulente materiale 
(alimente, rechizite, 
întreținere) 

191 copii din familii sărace au beneficiat de ajutor pentru hrană și
stimularea frecventării școlii  

dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă independentă

191 copii provenind din familii aflate în dificultate au fost sprijiniți informare și consiliere în 
vederea conștientizării 
importanței educației 

28 persoane în dificultate au primit sprijin pentru a putea duce
o viață autonomă

Și în 2010 FDP filiala Arad a participat la numeroase evenimente publice: burse ale locurilor de muncă, întâlniri cu 
reprezentanţii unor primării, întâlniri cu angajatorii, dezbateri publice, conferinţe, târguri de profil.

TÂRGUL ONG ARAD

În perioada 11 - 12 iunie 2010, FDP filiala Arad a participat la Târgul ONG Arad, organizat de Consiliul Local al 
Municipiului Arad prin Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad. În cadrul târgului FDP filiala Arad şi-a 
prezentat serviciile cu care este prezentă în comunitate: informare/consiliere/orientare profesională, formare 
profesională şi mediere pe piaţa muncii. 

TÂRGUL "DARURI DE CRĂCIUN"

În perioada 15 – 19 decembrie 2010 FDP filiala Arad a participat la târgul Daruri de Crăciun, organizat de CCIA 
Arad prin Expo Arad International. Organizatorii târgului ne-au oferit în mod gratuit un stand în care am 
prezentat serviciile pe care le oferim şi am adunat bani şi produse pentru copii din comunităţile rurale sărace 
unde desfăşurăm programe:  Felnac, Şagu, Secusugiu. 

ARAD

evenimente

ECONOMIE SOCIALĂ

Educație pentru integrare
în muncă

28 persoane în dificultate au dezvoltat deprinderi pentru integrarea
în muncă

MAGNA CUM LAUDE

În data de 16 iunie 2010 a avut loc examenul de absolvire al primei grupe de participanţi la cursul acreditat de 
iniţiere Operatori introducere, prelucrare şi a avut ca invitaţi reprezentanţi ai Asociaţiei Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă, care au contribuit la amenajarea şi dotarea Centrului de Formare Profesională al 
filialei. 
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RESURSE UMANE
11 angajați permanenți

CONSILIUL DIRECTOR
Călin Pop - președinte

Vasile Niţă - director filială

Lăcrămioara Rediu - manager proiect

Daniel Tomuta - șef serviciu companie publică

Stein Francisc - director companie privată

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – AJOFM Arad

Asociaţia „Johannes Falk” România

Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii - filiala Arad – CNIPMMR

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – DGASPC Arad

Fundaţia Româno-Germană

Primăria Muncipiului Arad

Primăria Oraşului Nădlac

Primăria Oraşului Sântana

Primăria Comunei Felnac

Primăria Comunei Şagu

Primăria Comunei Secisigiu

PARTENERI

AVSI, donatori persoane fizice din Italia

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Regiunea Lombardia

FINANȚATORI

36.812
-
145.777
205.032
-
39.372
286
-
-
1.844

Fonduri structurale (FSE POSDRU)
Finanţări internaţionale
a. instituţionale: MAE
b. private: SAD
Subvenții de la bugetul de stat, local
Donații, sponsorizări
Dobânzi bancare
Diferența favorabilă curs valutar
Valorificări
Altele
Total venituri 429.123

9%
-

34%
48%

-
9%

-
-
-

0%
100%

Resurse umane, din care:
Angajați permanenți
Experți externi
Bunuri și servicii, din care:
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, haine, birotică)
Achiziționare servicii (organizare evenimente, transport, 
reparații auto, audit, asigurări, publicații, tipăriri)
Costuri administrative
Total cheltuieli 521.163

301.521
301.521
-
191.928
113.074

78.854

27.714

92.040Deficit 2010

ARAD

Date financiare 

lei, conform bilanţului

Asociaţia Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

Fundația Body Shop

PMG East SRL

SPONSORI

57.9%

36.8%

5.3%
100%

Tabel cheltuieli

301.521

57.9%

Angajați p
ermanenți

Experți e
xterni

Bunuri și servicii

Achizițio
nare bunuri

Achizițio
nare servicii

Costuri a
dministrative

191.928
113.074

78.854
27.714

36.8% 5.3%

Resurse umane

Situațiile financiare ale FDP Filiala Arad au fost auditate de 

301.521

b. private: SAD
48%

a. instituționale:
MAE
34% 

Fonduri structurale
(FSE POSDRU)

9%
Donații și sponsori

9%
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“ Anul 2010 a insemnat pentru noi ca organizație, in primul rând creștere, evoluție firească, implicare mai mare,

impact și, evident, multă muncă. Un an în care ne-am reinventat ca organizație. Am avut oportunitatea de a vedea 

schimbările în bine produse de intervenția noastră in comunitățile in care lucrăm, dar am realizat totodată că există 

încă multe nevoi care nu își găsesc răspuns. De aceea, ÎMPREUNĂ am făcut schimbările firești, prin proiectele noi de 

integrare pe piața muncii si de economie socială. Echipa de la Cluj numără acum 15 profesioniști, și avem în 

continuare convingerea că, ÎMPREUNĂ, vom continua sa producem schimbările de care cei mai puțin norocoși au

atâta nevoie.”  Mathe Arpad, Director Executiv FDP Filiala Cluj

Din anul 2009 FDP Filiala Cluj este autorizată de AJOFM Cluj ca furnizor de servicii de informare, consiliere 
profesională și de mediere a muncii pe piaţa internă.

SERVICII DE STIMULARE A OCUPĂRII

beneficiari din institutii de învățământ pentru persoane cu dizabilități, absolvenți de școli profesionale,
romi, persoane fără adăpost sau provenite din instituții de protecție și persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă (șomeri, persoane inactive)

consiliere psihologică

medierea muncii

130 de elevi și părintii acestora, din medii defavorizate

10 șomeri, persoane inactive, însoțite pentru a se integra la un
loc de muncă
Cu 105 firme s-a colaborat în vederea integrării beneficiarilor
pe piața muncii

„Întalnirea cu echipa FDP Cluj m-a ajutat să trec peste anumite prejudecăți legate de piața muncii din Cluj-Napoca. 

Datorită efortului depus de ambele părți am câștigat un plus de încredere în forțele proprii și în serviciile oferite de FDP. 

Când am aflat de serviciile oferite de FDP, nu mai aveam loc de munca de aproximativ 2 luni. In urma sprijinului primit 

de la consilierii profesionali, am reușit să găsesc un loc de muncă ce mi se potrivește, mă ajută să mă simt activă și îmi 

oferă un venit satisfăcător."  Marinela Babalau, beneficiar, 50 de ani

FDP Filiala Cluj este acreditată din anul 2006 ca furnizor de servicii sociale pe care le desfășoară în cadrul Centrului 

”Compania” , care funcționează la sediul organizației.

SERVICII SOCIALE ȘI DE EDUCAȚIE

copii din comunități sărace din județul Cluj (Jucu de Sus, Jucu de Mijloc, Jucu Herghelie, Visea si Gadalin),
tineri proveniți din instituții de învățământ pentru persoanele cu dizabilități sau din școlile profesionale, 
tineri aflați în dificultate.

informare și consiliere în 
vederea conștientizării 
importanței educației 

246 elevi din mediul rural, cu situație socio-economică precară, 
au înțeles importanța frecventării școlii

activităţi recreativ-educative 200 elevi din mediul rural și urban au beneficiat de excursii, vizite culturale

stimulente materiale 
(burse de studiu, sprijin 
material, hrană) 

40 elevi și familiile acestora, aflate în situații economice foarte dificile

suport şcolar 

30 elevi ai școlilor de Arte și Meserii (centrul Compania)

formarea personalului
din domeniu

30 elevi din mediul rural, cu dificultăți de învățare

dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă independentă

30 de reprezentanți ai autorităților au participat la Florești la un
training/workshop privind abordarea problemelor comunităților de rromi

CLUJ

informare /orientare/consiliere
profesională

80 șomeri, persoane inactive au beneficiat de servicii specializate
cu scopul de a crește gradul de ocupare și competitivitatea pe
piața muncii

FDP filiala Cluj este autorizată
să furnizeze calificare
profesională

peisagist floricultor 
competențe informatice

ECONOMIE SOCIALĂ

Educație pentru
integrare în muncă

37 persoane cu dizabilități, de entie rromă, fără adăpost sau care trăiesc
din venitul minim garantat.

"Datorită FDP Cluj, am avut șansa de a deveni voluntar și de a participa la serviciile oferite de către fundație copiilor. 

Această experiență a însemnat mult pentru mine, pentru că poate m-a făcut mai responsabil și mai bun. Voluntariatul 

m-a ajutat să înțeleg mai bine copii care sunt în situații dificile."   Călin, elev de liceu, voluntar 
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FDP CLUJ LA ONGFEST
evenimente

Acest eveniment  a fost organizat de  Breasla Meștesugarilor din Transilvania și a avut loc în Piața Muzeului din 

Cluj-Napoca . Acțiunea a fost organizată cu scopul de a oferi oportunități de promovare a serviciilor și activităților 

ONG-urilor clujene. FDP filiala Cluj a fost prezentă la eveniment alături de alte 90 de ONG-uri, pentru a face 

cunoscute  activitățile organizației. Au fost oferite materiale de promovare a tuturor proiectelor  și a serviciilor 

oferite în cadrul acestora.

Evenimentul, realizat cu participarea formatiilor Semnal M, Luna Amară și a soliștilor Răzvan Krivacs 

featuring Denisa Darlea și Răzvan Rotis, a avut ca scop strângerea de fonduri în beneficiul copiilor aflați la 

risc de abanon școlar. Din fondurile obținute s-au cumpărat rechizite școlare și  încălțăminte pentru 

copiii proveniți din familii sărace, Evenimentul, la care  au participat aproximativ 100 de persoane,  a avut 

loc la Sala Radio din Cluj-Napoca.

CONCERT CARITABIL ”AJUTĂ UN COPIL SĂ MEARGĂ LA ȘCOALĂ”

16 17

RESURSE UMANE
15 angajați permanenți

40 voluntari implicați 

CONSILIUL DIRECTOR
Mircea Crăciun-președinte 

Dan Păiș - vicepreședinte 

Mihai Simu - analist programator

Maria Boeriu – coordonator proiect 

Călin Pop – director executiv 

• Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea

   Educației Inclusive/Integrate

• Direcția Generală de Asistență Socială și

   Protecția Copilului

• Directia de Asistență Socială

  din cadrul Primăriei Cluj

• Primăria comunei Jucu

• Radioteleviziunea Română

• Televiziunea Română

• Eco Garden

• Nea Garden

• Europlant Bontida

PARTENERI

• AVSI, donatori persoane fizice din Italia

• Fondul Social European, Programul Operaţional

  Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane

FINANȚATORI

CLUJ

4-6 iunie 2010

25 noiembrie 2010

Acest eveniment a avut ca scop crearea unui cadru de sărbătoare pentru copiii proveniți din medii 

defavorizate, integrați în proiectele socio-educative ale FDP Cluj . Aceasta intițiativă a făcut parte dintr-o 

campanie mai amplă, realizată cu scopul conștientizării importanței educației. Participanți au fost 100 

de elevi de la cinci școli partenere ale FDP Cluj, din mediul rural și urban al județului Cluj, care au susținut 

un concert de colinde, cu sprijinul cadrelor didactice Evenimentul, la care au participat aproximativ 60 

de persoane, a avut loc la Casa de  Cultură a municipiului Cluj-Napoca.

„COLINDĂ ÎN DAR, DARUL TĂU CA O COLINDĂ” – EDIȚIA A II- A LA CLUJ
17 decembrie 2010

• S.C. PP PROTECT SRL

• S.C. Exclusive Catering SRL

• S.C. Compexit Trading SRL

• S.C. ALINE SRL

• S.C. VEIA CONF SRL

• S.C. ALFA GEN SERV SRL

• S.C. ROUTIER TRANSPORT SRL

• S.C. RETHAU SRL

• S.C. RETCOMP EXIM SRL

• S.C.HERAL TRAVEL SRL

• S.C.  FORTIS GROUP SRL

• Semiramis Garden

• S.C. Lunch Box SRL

• Ministerul Afacerilor Externe al Italiei

• Primăria Cluj, în baza prevederilor
  Legii nr. 350 (subvenție)

SPONSORI

BRD Cluj , Societatea Creștină de Caritate Blythswood – pachete de Crăciun , SC Panaemar SRL

SC Symapss SRL , Librăria Diverta – donație cărți , Editura Casa Cărții de Știință , S.C. European Transport SRL

Fundația Rameti Wenner

• United Way Romania
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DÂMBOVIŢA

Tabel cheltuieli

365.780

56.3%

Angajați p
ermanenți

Experți e
xterni

Bunuri și servicii

Achizițio
nare bunuri

Achizițio
nare servicii

Costuri a
dministrative

274.597

106.947 167.651

9.757

42.2% 1.5%

365.780

Resurse umane

SERVICII DE STIMULARE A OCUPĂRII

beneficiari din comunitățile rurale de rromi și mixte din Iazu, Cojasca, Bilciurești, Ciocănari, Fântânele,

preșcolari, elevi și familiile acestora 

informare/orientare/consiliere
profesională

230 persoane au beneficiat de servicii specializate cu scopul de a 
crește gradul de ocupare și competitivitatea pe piața muncii 

medierea muncii

35 persoane au fost însoțite în parcursul de calificare profesionalătutorat

15 persoane au fost însoțite pentru a se integra la un loc de muncă
cu 30 de firme s-a colaborat în vederea integrării beneficiarilor 
pe piața muncii

formare profesională 10 persoane au obţinut o calificare profesională în diferite domenii
cu cerere pe piaţa muncii; 4 dintre acestea au fost angajate
4 tipuri de calificări  de pe piața muncii au fost accesate

Date financiare 

lei, conform bilanțului

Situațiile financiare ale FDP Filiala Cluj au fost auditate de 

36.305

170.283
178.026
2.000
7.039
261
-
-
344

Fonduri structurale (FSE POSDRU)
Finanțări internaționale
a. instituționale: MAE
b. private: SAD
Subvenții de la bugetul local (Legea 350)
Donații și sponsorizări(inclusiv United Way)
Dobânzi bancare
Diferența favorabilă curs valutar
Valorificări bunuri
Altele

9.2%

43.2%
45.2%

0.5%
1.8%
0.1%

-
-

0.1%
100%Total venituri 394.258

Resurse umane, din care:
Angajați permanenți
Experți externi
Bunuri și servicii, din care:
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, haine, birotică)
Achiziționare servicii (organizare evenimente, transport, 
reparații auto, audit, asigurări, publicații, tipăriri)
Costuri administrative
Total cheltuieli 650.135

365.780
365.780
-
274.597
106.947

167.651

9.757

255.876

56.3%

42.2%

1.5
100%

%

Deficit 2010

Din anul 2009 FDP Filiala Dâmbovița este autorizată de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Dambovița să furnizieze servicii de stimulare a ocupării.

”Am avut ocazia să întâlnesc în FDP filiala Dâmbovița oameni serioși, dornici să mă ajute astfel încât să îmi pot găsi un 

loc de muncă potrivit. Ședințele de consiliere au fost utile pentru că am reușit să îmi dau seama ce anume mi se 

potrivește și în ce domeniu  aș avea mai multe șanse să mă angajez.” Marius, beneficiar în cadrul proiectului 

”Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni din România”

a. instituționale:
MAE

43.2% 
b. private: SAD

45.2%

Donații și sponsorizări
(inclusiv United Way)

1.8%

Fonduri structurale
(FSE POSDRU)

9.2%
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DÂMBOVIŢA

SERVICII SOCIALE ȘI DE EDUCAȚIE
beneficiari din comunitățile rurale de rromi și mixte din Iazu, Cojasca, Bilciurești, Ciocănari, Fântânele,  
preșcolari, elevi și familiile acestora

FDP - Filiala Dambovița este acreditată ca furnizor de servicii sociale în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi 

Orientare Profesională, care funcționează la sediul din comuna Cojasca. 

informare și consiliere în 
vederea conștientizării 
importanței educației  

892 copii preşcolari, şcolari şi elevi de liceu au înțeles importanța
frecventării școlii

activităţi recreativ-educative

725 copii preşcolari, şcolari şi elevi de liceu

stimulente materiale 

550 copii preşcolari, şcolari şi elevi de liceu au participat la serbări,
vizite cu scop educativ și ieșiri în-afara comunității, tabere

240 elevi cu scopul depășirii momentelor de dificultate și 
dezvoltării unui comportament responsabil

consiliere psihologică 

60 elevi de liceu au beneficiat de sprijin, cu scopul de a continua
frecventarea școlii

suport şcolar 

25 persoane aflate în situaţii de risc socialdezvoltarea abilităţilor de 
viaţă independentă

evenimente

PARTICIPARE LA PACTUL REGIONAL PENTRU OCUPARE ȘI INCLUZIUNE 
SOCIALĂ- REGIUNEA SUD MUNTENIA 

Scopul principal al acestui Pact este de a facilita comunicarea între semnatarii Pactului în scopul atragerii 
fondurilor structurale necesare îndeplinirii obiectivelor Planului regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă.FDP Filiala Dâmboviţa a participat la cele două întâlniri organizate în acest scop. Au avut loc dezbateri 
privind efectele şomajului şi excluziunea socială în judeţul Dâmboviţa, privind colaborarea în scopul dezvoltării 
economice, a egalităţii şi progresului social pentru creearea şi susţinerea forţei de muncă, dar şi privind şansele 
egale pe piaţa muncii.

SEMINARUL TEMATIC „EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTAREA CARACTERULUI”

La seminar au participat cadre didactice din Iazu şi Cojasca, reprezentanţi ai ISJ şi Casa Corpului Didactic 
Dâmboviţa. Scopul evenimentului a fost îmbunătăţirea abilităţilor de lucru ale cadrelor didactice pentru a 
dezvolta caracterul copiilor şi nu doar focalizarea pe transmiterea de cunoştinţe. În cadrul acestui seminar au fost 
prezentate activităţile desfăşurate de  Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Dâmboviţa şi obiectivele 
organizaţiei pentru judeţ.

DÂMBOVIŢA

formarea personalului
din domeniu

20 cadre didactice, cu scopul îmbunătățirii abilităților de lucru, cu accent
pe dezvoltarea caracterului copiilor

ECONOMIE SOCIALĂ

25  persoane aflate în situaţii de risc socialEducație pentru integrare
în muncă

Dacă reprezentanții Fundației nu m-ar fi ajutat,  nu aș mai fi ajuns la liceu, m-aș fi lăsat de școală și aș fi rămas acasă, 

cum au făcut alții. Cu siguranță dacă nu aș fi mers la liceu viața mea nu ar mai fi fost aceeași. Marius, beneficiar

Mă bucur să observ că mi-au scăzut prejudecăţile faţă de comunităţile de rromi şi asta se reflectă şi în atitudinea mea 

faţă de ei. Schimbarea mentalităţii se datorează cu siguranţă echipei FDP care m-au facut să înţeleg că numai 

întâlnind nişte chipuri concrete, de care, la un moment dat îţi pasă,aceste bariere de mentalitate pot fi depăşite. 

Larissa  Galie,  medic ortodont,voluntar implicat în activităţile de educaţie pentru sănătate 

22 – 24 ianuarie, Timișu de Sus 

27 mai Târgoviște, Sinaia 29 - 30 august 

TÂRGUL ONG DÂMBOVIȚA 

FDP filiala Dâmbovița a participat la  prima ediţie a Târgului ONG-urilor din județ. Scopul evenimentului a fost 
întâlnirea reprezentanţilor celor mai active organizaţii neguvernamentale din zonă. Momentul le-a oferit ONG-
urilor oportunitatea de promovare şi prezentare a activităţilor desfăşurate, dar şi de evidenţiere a problemelor cu 
care se confruntă.  FDP-Filiala Dâmboviţa a răspuns invitatiei Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte de a participa 
la acest eveniment, având ca obiective consolidarea imaginii, dar şi a poziţiei pe care o ocupă la nivelul judeţului, 
după 12 ani de activitate.

7 octombrie



RESURSE UMANE
16 angajaţi permanenţi

3 colaboratori

25 voluntari

CONSILIUL DIRECTOR
Bianca Buzetto - președinte

Ioana Stere - director filială

Tina Savoi - profesor

Adrian Ungureanu - inginer

Dan Păiş - inginer 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa

Asociaţia Mlădiţa

Asociaţia Română pentru Educaţie şi Dezvoltare

Centrul de Formare Profesională a Adulţilor din cadrul AJOFM Damboviţa

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa

Casa Corpului Didactic

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Dâmboviţa

Direcţia Sănătate Publică Dâmboviţa

Gradiniţa şi Şcoala cu clasele I-IV Iazu

Grupul Şcolar de arte şi meserii UCECOM – „Spiru Haret”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Dâmboviţa

Primăria Comunei Cojasca

Şcolile cu clasele I-VIII din Cojasca, Fântânele, Bilciureşti, Ciocănari

PARTENERI

FINANȚATORI

2010RAPORT ANUAL DÂMBOVIŢA

AVSI, donatori persoane fizice din Italia

Cadbury Romania S.A

Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane

Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, regiunea Lombardia Italia

Tabel cheltuieli

377.244

50.4%

Angajați p
ermanenți

Experți e
xterni

Bunuri și servicii

Achizițio
nare bunuri

Achizițio
nare servicii

Amortiz
are, prov. și ...

285.263

172.631 112.632

24.205

38.1% 3.2%

366.458

Resurse umane

10.786

Costuri a
dministrative

Date financiare 

lei, conform bilanțului

DÂMBOVIŢA

Situațiile financiare ale FDP Filiala Dâmbovița au fost auditate de 

22 23

34.749

242.065
348.808
-
-
321
-
-
422

Fonduri structurale (FSE POSDRU)
Finanțări internaționale
a. instituționale: MAE
b. private: SAD
Subvenții de la bugetul local (Legea 350)
Donații și sponsorizări(inclusiv United Way)
Dobânzi bancare
Diferența favorabilă curs valutar
Valorificări bunuri
Altele

5.5%

38.6%
55.7%

-
-

0.1%
-
-

0.1%
100%Total venituri 626.365

Resurse umane, din care:
Angajați permanenți
Experți externi
Bunuri și servicii, din care:
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, haine, birotică)
Achiziționare servicii (organizare evenimente, transport, 
reparații auto, audit, asigurări, publicații, tipăriri)
Costuri administrative
Amortizare, provizionare și diferențe curs valutar

377.244
366.458
10.786
285.263
172.631

112.632

61.563
24.205

50.4%

38.1%

8.2
3.2%

100%

%

Total cheltuieli 748.275
121.911Deficit 2010

61.563

8.2%

b. private: SAD
55.7%

a. instituționale:
MAE

38.6% 

Fonduri structurale
(FSE POSDRU)

5.5%
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FDP

FDP NAȚIONAL
FDP este o organizație autorizată de Agențiile Judeţene de Ocupare a Forței de Muncă și de cea a Municipiului 
București pentru a furniza servicii de stimulare a ocupării.

FDP

SERVICII DE STIMULARE A OCUPĂRII
șomeri, persoane angajate sau aflate în căutarea unui loc de muncă din zone urbane și rurale, 
din București, Arad, Cluj și Dâmbovița

informare/orientare/consiliere
profesională

1548 persoane au beneficiat de servicii specializate cu scopul de a crește
gradul de ocupare și competitivitatea pe piața muncii

medierea muncii

307 persoane au obținut o calificare profesională în domenii cu cerere 
pe piața muncii, în special în domeniul auto
18  tipuri de calificări existente pe piață au fost accesate
100% a fost promovabilitatea participanților înscriși la cursuri

FDP este autorizată să
furnizeze calificare
profesională

236 persoane au fost însoțite pentru a se integra la un loc de muncă
240 firme au fost implicate în procesul de angajare a beneficiarilor

131 persoane au fost însoțite în parcursul de calificare profesionalătutorat

lucrător în lăcătușerie metalică structuri
lucrător în mecanică de motoare
tinichigiu/vopsitor auto
lucrător în electrotehnică
electrician electronist auto
mecanic auto
iniţiere operator introducere, prelucrare şi validare date
peisagist/floricultor

formare profesională

Locuiesc într-o comunitate protejată în  București din anul 2009 și beneficiez de sprijinul FDP din vara anului 2010. Am 
participat la întâlniri de consiliere care m-au ajutat să fiu mai înțelegător, să fiu mai optimist, să înțeleg că pot să 
realizez foarte multe în viață. În toamna lui 2010 am participat la un curs de calculatoare și am descoperit că pot avea 
un viitor dacă voi rămâne alături de această echipă, că mă voi forma pentru a deveni o persoană matură, pentru a face 
față dificultăților vieții și pentru a avea un loc de muncă. Romeo Burnar, beneficiar servicii consiliere

FDP este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale ca furnizor de servicii sociale în București și 
cele trei filiale

SERVICII SOCIALE ȘI DE EDUCAȚIE
beneficiari din zone urbane și rurale, din București, Arad, Cluj și Dâmbovița

informare și consiliere în
vederea conștientizării
importanței educației 

1500 copii preșcolari, școlari și familiile acestora au înțeles importanța
frecventării școlii

activităţi recreativ-educative

755 preșcolari, școlari și elevi de liceu

consiliere psihologică 

752 copii și tineri au participat la vizite cu scop educativ, excursii,  tabere, 
activități pentru dezvoltarea abilităților practice 

302 copii și tineri au beneficiat de sprijin cu scopul de a stimula
frecventarea grădiniței, a școlii sau continuarea studiilor. Dintre aceștia,
un număr de 11 tineri seropozitivi au beneficiat de ajutor pentru hrană
și asigurarea cheltuielilor zilnice

stimulente materiale
(burse de studiu, 
sprijin material, hrană)

261 elevi și tineri cu scopul depășirii momentelor de dificultate 

suport şcolar 

dezvoltarea abilităţilor de
viaţă independentă

110 copii și tineri din instituții, școli speciale, comunități rurale sărace,
persoane de etnie romă, cu dizabilități, fără adăpost, din care
11 tineri seropozitivi

ECONOMIE SOCIALĂ

educație pentru integrare
în muncă

98 persoane, tineri dezinsituționalizați, de etnie rromă, fără adăpost, 
cu dizabilități, în situație de risc 

un studiu de fezabilitate privind oportunitatea înființării unei întreprinderi 
sociale în București

studii/analize

Când voi crește mare vreau să devin polițisti, să apăr oamenii. Merg la școală pentru că eu cred că este bine să învăț,să-
mi iau carnetul de șofer, să știu să citesc și multe altele. Când mă fac mare vreau să am un loc de muncă pentru că banii 
nu vin de la sine, trebuie să muncești pentru ei. Cozmin, 8 ani, beneficiar din Iazu

FDP NAȚIONAL
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Evenimente naționale

JURNALISTA LIVIA DILĂ A DEVENIT AMBASADOARE A FDP

Jurnalista Livia Dilă a devenit ambasadoarea Fundației Dezvoltarea Popoarelor. În această calitate, vedeta TV a 
decis să se implice în promovarea proiectelor și campaniilor desfășurate de fundaţie, să atragă atenția opiniei 
publice asupra nevoilor copiilor și tinerilor aflați în dificultate și să se implice în acțiuni de atragere de fonduri 
pentru susținerea cauzei persoanelor defavorizate."Această acțiune de voluntariat, alături de oameni în care cred și 
care fac lucruri deosebite, mă împlinește și mă face să sper că stă în puterea noastră să ștergem lacrimile de neputință, 
de durere sau necunoaștere." Livia Dilă

24 noiembrie 2010

”COLINDĂ ÎN DAR, DARUL TĂU CA O COLINDĂ”, LA EDIȚIA A TREIA

Actorul Marcel Iureș, Corul de Cameră Preludiu, dirijat de maestrul Voicu Enăchescu și jurnalista Livia Dilă s-
au alăturat inițiativei Fundației Dezvoltarea Popoarelor de a ajuta copiii săraci să meargă la școală, în cadrul unui 
concert caritabil aflat la a treia ediție. Peste 500 de persoane au participat la eveniment. Fondurile strânse în 
cadrul evenimentului din donații personale și sponsorizări sunt folosite pentru susținerea frecventării școlii de 
către 70 de copii săraci. Concertul a fost organizat în cadrul campaniei Ajută un copil să meargă la școală.

10 decembrie 2010, Catedrala „Sfântul Iosif”, București

RESURSE UMANE
89 angajați permanenț i, 28 colaboratori, 90 voluntari 

FDP

Situațiile financiare ale FDP și ale celor trei filiale au fost auditate de

SIBIEL, ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A ANGAJAȚILOR FDP 

În cadrul întâlnirilor , angajații FDP s-au implicat activ în definitivarea regulamentului intern al organizației, s-
au cunoscut mai bine și au consolidat echipele

20-21 mai 2010

Raport Media 2010

În  anul 2010, FDP s-a bucurat astfel de aproape 100 de apariții în media, în urma celor șase comunicate de presă 
lansate: ”Noi modele de economie socială pentru favorizarea accesului pe piața muncii a 240 persoane”, “Stop 
abandonului școlar“, “Fundația Dezvoltarea Popoarelor anunță numirea jurnalistei Livia Dilă în calitate de ambasador al 
organizației”, “Caravana de Crăciun previne abandonul școlar”, “Actorul Marcel Iureș și Corul de Cameră Preludiu au fost 
alături de FDP” și “Fundația Dezvoltarea Popoarelor sprijină șomerii aflați în căutarea unui loc de muncă”.

Cotidianul Evenimentul Zilei: 3 apariții  / Adevărul: un articol despre abandonul școlar în România
Financiarul: 1 apariție / Ring: 2 apariții  /  TVR 2:  Ora de știri  

Agențiile de presă: Agerpres (2 apariții), NewsIn și  AmosNews (câte o apariție), site-ul realitatea.net (2 apariții), blogul 
Reporter Virtual (o apariție), blogul lui Sorin Roșca Stănescu (1 apariție), secțiunea de știri a blogului lui Robert Turcescu, 
pe Facebook, Twitter și peste 30 de site-uri de știri și canale media, printre care amintim: ziare.com, stiripescurt.ro, 
ultimelestiri.com, sursadestiri.ro, ultima-ora.com, stiri.rol.ro, niuzer.ro, newsmonster.ro, stiriazi.ro,  atitudinea.ro, 
presalaminut.ro. lumebuna.ro, romaniapozitiva,ro, stiriong.ro, comunicatemedia.ro

Le mulțumim pentru promovarea constantă

lei, conform datelor din bilanț

DATE FINANCIARE CONSOLIDATE

Resurse umane, din care:
Angajați permanenți
Experți externi
Bunuri și servicii, din care:
Achiziționare bunuri 
Achiziționare servicii 
Costuri administrative
Amortizare

Total cheltuieli 5.749.036

3.242.466
2.668.354
574.112
2.044.610
557.955

1.486.656

321.094
140.865

56.4%
46.4%
10.0%
35.6%

9.7%

25.9%

2.5%
5.6%

100%

Fonduri structurale (FSE POSDRU)
Finanțări internaționale
a. instituționale
b. private: SAD
Subvenții de la bugetul local
Donații și sponsorizări
Dobânzi bancare
Valorificări bunuri
Altele 
Total venituri

550.781

2.097.270
893.909
2.000
180.006
60.488
204.649
5.592
3.994.695

13.8%

52.5%
22.4%

0.1%
4.5%
1.5%
5.1%
0.1%

100%
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Integrarea socio-profesională a tinerilor şi adulţilor în dificultate
septembrie 2007 - decembrie 2010 / 766.470 EURO / Ministerul Afacerilor Externe al Italiei şi Fundația AVSI

Ia startul din Pole position! Califică-te în domeniul auto!
septembrie 2009 –februarie 2010 / 1.645.798 RON / Uniunea Europeană prin programul POSDRU, Axa 2 „Corelarea 
învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.3 „ Acces și participare la formare 
profesională continuă”

Servicii sociale integrate în favoarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA
iulie 2009-iulie 2010/ 80.170 EURO /Fondul Global de Lupta impotriva HIV-SIDA, Tuberculozei şi Malariei prin 
Fundația Romanian Angel Appeal 

Activi in comunitate. Protagoniști în educație
noiembrie 2009 – august 2010 / 12.844 RON/ United Way Romania, biroul din Cluj 

Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni din România
iulie 2010- iunie 2013/16.874.229/ Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Axa prioritară 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.1. Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de ocupare.

Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale
iulie 2010- iunie 2013/7.171.723 RON// Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Axa prioritară 6 , “Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenție “6.1. 
Dezvoltarea economiei sociale”

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii
septembrie 2010 - august 2013/12.622.469 RON/ Fondul Social European, Programul Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 2, "Corelarea învățării pe tot parcursul vieți cu piața muncii", domeniul 
major de intervenție 2, "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii".

Sprijin pentru antreprenoriatul migranţilor
ianuarie 2009 - aprilie 2011// 29.150 USD / Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)/ Beneficiar 
principal: Regiunea Veneto Lavoro Italia 

+Respect. Increasing Roma People's Participation and Citizenship Rights: Campaign and Tools
 Ianuarie 2010- iunie 2011/44.620 EURO/ Uniunea Europeană prin Comisia Europeană, DG Justiţie, Libertate şi 
Securitate / Aplicant principal: Cittalia

POTTER. Proiecte, oportunități, tehnologii, pentru încurajarea responsabilității
septembrie 2009-noiembrie 2010/11.983 EURO/Comisia Europeană DG Educational Culture

PROIECTE 2010 MULȚUMIM 

FDP

sponsorilor  Concertului Caritabil ”Colindă în dar, darul tău ca o colindă!”

și persoanelor care au făcut donații în cadrul concertului.

Firmelor, companiilor și instituțiilor care s-au alăturat campaniei ”Ajută un copil să meargă la școală”

• ABS Arhitected Business Solutions- susține 10 copii să meargă la școală în anul 2011

• Angajaților UNICREDIT Business Partner - prin inițiațiva 

”Cumpără un brad de Crăciun, Ajută un copil să meargă la școală” susține 3 copii să meargă la școală în anul 2011

• Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale- peste 600 copii au primit ghiozdane și rechizite școlare în cadrul 
campaniei ”Anul european de combatere a sărăciei și excluziunii sociale”.

• Celor peste 500 persoane fizice care au direcționat 2% din impozitul pe venit datorat statului pentru anul 2009 
și firmelor care au promovat în rândul propriilor angajați mesajul campaniei ”Investește 2% în educație! Nu te costă 
nimic!  

• Celor 90 voluntari care și-au dedicat timpul pentru a împărtăși alături de beneficiarii noștri nevoile cu care 
aceștia se confruntă și care au transmis acest mesaj de solidaritate prietenilor și familiilor lor, crescând astfel 
numărul celor care voluntar se alătură efortului FDP.Pe plan național FDP este membră a: Federației ONG-urilor pentru Copil FONPC, membru fondator al Federației 

VOLUM care susține dezvoltarea voluntariatului în România și membru cu statut de observator în cadrul Rețelei 
APARTE, care reunește organizațiile care atrag fonduri din comunitate. 

Pe plan internațional FDP este afiliată rețelei AVSI NETWORK constituită din 28 de organizații din Europa 
Occidentală, America de Nord, Africa și Asia, care împărtășesc aceeași metodă de intervenție, sub coordonarea 
Fundației AVSI din Italia.

AFILIERE


