


2004
• se deschide centrul de zi ”Luigi” în București

are loc prima schimbare a identității vizuale a organizației care devine ”Fundația Dezvoltarea Popoarelor”

2005
cu sprijin financiar UNICEF se implementează un proiect de dezvoltare a capacității autorităților locale din 9 

localități cu populație de romi din Dâmbovița 
la Cluj se înființează Centrul de dezvoltare de abilități de viață independentă pentru tineri ”Compania”

2006
se deschid primele apartamente în care tinerii dezinstituționalizați trăiesc autonom 

FDP implementează primul proiect transnațional de schimburi de experiență în domenii cheie: protecția 
copilului, integrare profesională și populație roma, în parteneriat cu organizații din România, Italia, Polonia, 

Bulgaria și Belgia

2007
demarează la nivel național intervenția de integrare profesională în colaborare cu ASLAM, AVSI în cadrul

unui proiect trienal cu finanțarea MAE Italian
punctul de lucru Cluj devine filială cu personalitate cu juridică

2008
are loc inaugurarea Centrului de servicii pentru integrarea profesională a adulților și tinerilor în dificultate  Arad

se desfășoară la Cluj primul proiect de recrutare și implicare a voluntarilor în activități la nivelul comunității 
grație unei finanțări United Way

punctele de lucru din Arad și Dâmbovița primesc personalitate juridică și devin filiale

2009
sunt inițiate primele activități de calificare profesională în domeniul auto pentru tineri în dificultate cu sprijinul 

UniCredit Tiriac Bank și al AutoItalia
FDP și filialele își întăresc capacitatea organizațională printr-un proces de planificare strategică, formarea 

personalului în domenii cheie și schimbarea identității vizuale
experiența FDP în domeniul HIV este recunoscută la nivel internațional și transferată unor specialiști din 

Kazakstan în cadrul unui parteneriat cu organizația Maksora 
se implementează primul proiect finanțat din Fondul Social European de calificare

a angajaților din domeniul auto

2010
FDP începe implementarea a trei proiecte strategice finanțate din Fondul Social European - POSDRU care 

permit consolidarea intervenției în domeniul ocupării și educației și dezvoltă o nouă direcție,
cea a economiei sociale 

începe proiectul de reintegrare voluntară în comunitățile de origine a 50 de familii de romi din tabăra 
”Triboniano” din Milano în parteneriat cu AVSI și Primăria Milano

experiența FDP în intervențiile în favoarea persoanelor de etnie roma este recunoscută în cadrul unui proiect 
de schimburi de experiență la nivel european implementat de Cittalia și alte 10 organizații și instituții publice 

din cinci țări europene
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1996
• este creată Fundația Dezvoltarea Popoarelor prin Susținere Reciprocă, de către voluntari italiani și români, cu 

sprijinul organizației italiene AVSI 
în parteneriat cu AVSI se restructurează pavilionul pediatric ”Casa Doru” din Spitalul ”Dr. Victor Babeș”

1997
se începe susținerea familiilor în dificultate din județul Cluj în cadrul programului ”Susținere la distanță” în 

parteneriat cu organizația AVSI
personalul medical din spitale de boli infecțioase din București este format la

Spitalul Bambin Gesu'-Roma
au loc misiuni dermatologice ale medicilor de la Bambin Gesu' pentru tratarea copiilor seropozitivi 

1998
cu sprijin UNICEF începe primul proiect de dezinstituționalizare a copiilor seropozitivi abandonați în Spitalul

 și Vidra
intervenție de urgență în județul Mureș în favoarea victimelor inundațiilor, grație unui

proiect finanțat de UE-ECHO 

1999 
se începe intervenția în comunitatea de romi din satul Iazu, Cojasca județul Dâmbovița, în cadrul unui 

parteneriat cu AVSI și CESAL
la solicitarea Regiunii Lombardia se deschide biroul FDP de la Arad și începe reintegrarea în familiile de origine 

a copiilor abandonați în Centrul de Plasament nr. 1
cu sprijinul FRDS începe intervenția de prevenire a TBC în comuna Mănăstirea, județul Călărași

2000 
în apropiere de București se deschide prima casă de tip familial pentru 9 copii seropozitivi abandonați în 

Centrul de Plasament Vidra, în cadrul unui parteneriat cu AVSI, CESAL și AVAID 

2001 
în apropiere de București se deschide a doua casă de tip familial pentru alți 7 copii abandonați 

u sprijinul UNICEF începe proiectul de prevenire a abandonului în Maternitatea Arad 
se inaugurează grădinița din Satul Iazu- Cojasca, cu finanțare de la Primăria Madrid, donatori privați din Italia și 

UNICEF
intervenție de urgență în localitatea Sânpaul, județul Mureș, în favoarea victimelor inundațiilor, grație unui 

proiect finanțat de UE-ECHO 

2002 
în București se deschide a treia casă de tip familial pentru 5 copii abandonați

cu finanțare USAID demarează un proiect de dezinstituționalizare a copiilor seropozitivi grație căruia 7 copii vor 
fi integrați în 6 familii de asistenți maternali 

2003
sensibilizare privind integrarea copiilor seropozitivi în școli de masă la nivelul a 11 județe cu

sprijin UNICEF și UE-Phare
demarează primul proiect de integrare profesională la Arad

are loc primul eveniment public de sensibilizare a mediului de afaceri în cadrul  unei emisiuni Realitatea TV, 
găzduită de actorul Marcel Iureș la Teatrul Act
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2011EVENIMENTE

FDP A ANIVERSAT 15 ANI DE ACTIVITATE 
6-9 IUNIE 2011 Peste 200 persoane, angajati, colaboratori, parteneri, voluntari au participat la evenimentul aniversar care 

a avut loc miercuri 8 iunie 2011 la Hotel Caro din Bucureşti.

FDP a primit saluturile unor invitați de onoare: Excelența Sa Ambasadorul Italiei Domnul Mario Cospito, 

Excelenta Sa Episcopul Auxiliar Cornel Damian, Doctorul Petre Calistru, director al Centrului de Diagnostic 

și Tratament ”Dr. Victor Babeș”. 

Scopul nostru este o schimbare în viaţa persoanelor şi a comunităţilor din care acestea fac parte… schimbarea unei culturi 

sociale. Iar pentru aceasta este nevoie de timp, de talent, de creativitate, de resurse, de valori şi de metodă. Ne dorim ca FDP 

să continue să fie locul în care identitatea unor valori certe să fie inspiraţie pentru tot ceea ce va întreprinde ca inovativ în 

timpul care vine. ” Dan Păiș, vice președinte FDP.

”Felicit Fundația pentru aniversarea a 15 ani de la naștere! Fundația a plecat ca un proiect pur italian și a devenit apoi un 

subiect, o organizație, în totalitate românească, care a ajuns de curând să aibă 100 de angajați. Îmi amintesc cu plăcere de 

proiectele finanțate din Italia și la care am avut ocazia să fiu prezent cum ar fi Casa Edimar și vizita Primarului Gianni 

Alemanno.” ES Mario Cospito, Ambasadorul Italiei la București

”Vă felicit din inimă pentru toata activitatea dumneavoastră, pentru activitățile sociale, educative pe care le desfășurați, 

caritative, așa cum le consideră biserica. ”Dumnezeu să ducă la bun sfârșit lucrarea pe care ați început-o voi!”  ÎPS Cornel 

Damian, Episcop Auxiliar 

”…Încununarea celor 15 ani de activitate este una importantă, iar dezvoltarea Fundației este impresionantă și 

emoționantă: iată, tocmai de la această emoție trebuie să plecăm;  mai suntem încă la fel de emoționați? ..provocarea cea 

mare este de a nu schimba acea metodă a uimirii care ne-a pus în mișcare, de a accepta ca inteligența Credinței să atingă 

inteligența realului.”  Alberto Piatti, secretar general AVSI.

FDP a sărbătorit 15 ani de activitate printr-o săptămână de evenimente și acțiuni dedicate, implementate 

în cadrul a trei proiecte cofinanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013!

     Schimbul intern de experiență al celor 30 profesioniști din echipele celor patru centre de servicii de 

ocupare ce funcționează  în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile la 

nivelul a 5 regiuni din România”

      Conferința națională și conferința de presă din cadrul proiectului ”Parteneriate active pentru dezvoltarea 

economiei sociale” care au oferit un cadru de informare și dialog pe tema economiei sociale în România și 

Italia pentru 80 de specialiști din domeniu

       Conferința de presă - lansarea studiului privind cauzele abandonului școlar în patru județe din România 

”Căutam drumul spre școală”, în cadrul proiectului ”Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii 

timpurii a școlii”

     Seminar de diseminare a activităților proiectului ”+respect. Creșterea participării și drepturilor romilor: 

campanii și instrumente”, proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de 11 organizații și 

autorități publice din cinci țări europene. 

2011EVENIMENTE
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La 15 ani de la infiinţare,  Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor 

rămâne fidelă misiunii sale de 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.

FDP2011RAPORT ANUAL

AFILIERE

FDP are sediul central la Bucureşti, trei filiale în ţară (Arad, Cluj şi Dâmboviţa) şi își desfășoară activitatea la nivelul a 

patru regiuni din România (Bucureşti Ilfov, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia). 

În parteneriat cu alte două organizații: Fundația Inimă de Copil și Asociația Partnet, furnizează servicii și în județele 

Galați, Olt și Gorj.

FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: 

• prevenirea abandonului școlar

• promovarea ocupării durabile  

• dezvoltarea inițiativelor de economie socială

În aceast sens FDP a furnizat în anul 2011 servicii de stimulare a ocupării, servicii de educație și servicii sociale pentru 

grupuri vulnerabile în favoarea a peste 1500 de șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, și a 600 de 

copii și a familiilor acestora.

FDP2011RAPORT ANUAL

Federația ONG-urilor pentru Copil FONPC (membru), www.fonpc.ro

Federația VOLUM, federația organizațiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului

în România www.federatiavolum.ro

RISE Romania, Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitatea Economică

Coaliția Ong-uri pentru Fonduri Structurale, www.ce-re.ro/coalitiaong

Pe plan internațional FDP este afiliată rețelei AVSI NETWORK are regrupează 60 de organizații din Europa 

Occidentală, America de Nord, Africa și Asia, care colaborează și împărtășesc aceeași metodă de intervenție, sub 

coordonarea Fundației AVSI din Italia. www.avsi.org

FDP este membră în mai multe rețele naționale și internationale.
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SERVICII DE STIMULARE A OCUPĂRII

FDP și filialele sale s-au autorizat începând cu anul 2009 în vederea furnizării de servicii de ocupare pe piața
internă: orientare și consiliere, formare profesională, tutorat și medierea muncii. 

Beneficiarii acestor servicii  sunt șomeri, precum și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din zonele
urbane și rurale din cinci județe: București, Ilfov, Arad, Cluj și Dâmbovița.

SERVICII DE STIMULARE A OCUP[RIISERVICII DE STIMULARE A OCUP[RII FDP

Numar de beneficiari/
Tip Serviciu

informare/orientare/
consiliere profesională

formare profesională
persoane calificate 

tutorat 

medierea muncii

nr. firme implicate
colaboratoare

persoane angajate

Naţional București Arad Cluj Dâmbovița

1547 432 505 302 308

152 45 47 32 28 

346 51 164 83 48

817 280 277 143 117

637 224 62 132 219

156 13 62 57 24

FDP și filialele sale desfașoară programe autorizate de formare profesională în nouă meserii 

• domeniul auto (București): lucrător în lăcătușerie metalică structuri, lucrător în mecanică de motoare,  

tinichigiu/vopsitor auto, lucrător în electrotehnică, electrician electronist auto, mecanic auto

peisagist-floricultor (Cluj)

operator introducere-prelucrare-validare date OIPDV (Arad, Cluj, București)

 agent pază (Cluj)

• 

• 

•

În anul 2011 beneficiarii au fost orientați și către alte cursuri de formare profesională existente pe piață, cu un total 

de 11 calificări printre care: coafură, frizerie, manichiură -pedichiură, cosmetică, bucătar, ospătar, agent de pază, 

șofer etc.

"Am aflat de serviciile oferite de FDP, de la unchiul meu, el primind un fluturaș în poștă. Am beneficiat de consiliere 

profesională care m-a îndrumat mai apoi către formare profesională, după părerea mea de nivel academic, de sprijin în 

căutarea unui loc de muncă și nu în ultimul rând de un ajutor financiar.

Cursul de formare de electrician electronist auto mi-a fost de un mare ajutor. Așteptările pe care le-am avut când am venit 

în FDP au fost depășite. Credeam că voi învăța materia anilor ”70, ceea ce nu s-a întâmplat. În schimb am studiat ultimele 

generații de echipamente electrice și electronice auto.

Schimbarea cea mai mare a fost în domeniul profesional deoarece șansele de a-mi construi o carieră în domeniul 

auto au crescut considerabil. Față de domnul Ion Florea, unul dintre colegi, am o admirație, iar cu tutorele Laurențiu 

Rogozan o  relație  specială de prietenie.” Bogdan Marinescu, 23 ani, București, beneficiar certificat al cursului de 

Electrician Electronist Auto

SERVICII DE STIMULARE A OCUP[RIISERVICII DE STIMULARE A OCUP[RII FDP

”Am întâlnit echipa FDP la Târgul ONG. În următoarea săptămână am vizitat  sediul fundației, unde am cunoscut o echipă 

de profesioniști care m-a ajutat să găsesc locul de muncă visat. Cel mai mult m-a impresionat dăruirea și înțelegerea lor 

pentru problemele mele. Nu a fost ușor, dar faptul că am avut un sprijin mi-a dat mai multă încredere în propria persoană. 

Multumesc întregii echipe pentru sprijinul acordat!”  Darius, șomer,  23 ani, Arad

„Tot ceea ce fac oamenii de la fundație este să ne ajute să ne găsim mai ușor un loc de muncă. Ne sună ori de câte ori au un 

loc de muncă care ni se potrivește și se interesează de situația familiilor noastre. Sper să poată ajuta cât mai multe persoane 

pentru că e ne voie de oameni ca ei. Vă mulțumesc că faceți parte din viața mea, cu ajutorul vostru pot să sper că viața mea 

va fi mai bună de acum înainte.” Rostaș Dafin, 26 de ani, Cluj  
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SERVICII DE STIMULARE A OCUP[RIISERVICII DE STIMULARE A OCUP[RII FDP

EVENIMENTE

PRIMA CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ
28 septembrie 2011, București

Peste 50 de persoane, reprezentanți din instituții publice și organizații neguvernamentale din țară au răspuns 

invitației la dezbaterea organizată de FDP cu tema ”Ocuparea - de la limite la oportunitate. O provocare posibilă doar 

împreună”. În cadrul conferinței desfășurate în cadrul proiecului ”Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile 

la nivelul a 5 regiuni din Romania”, partenerii au susținut prezentări. Împreună cu participanții au fost abordate teme 

precum: complementaritatea serviciilor publice și private, rolul angajatorilor în sistemul de ocupare, calitatea formării 

profesionale și adaptarea acesteia la nevoile pieței muncii.

Peste 60 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din comunitățile rurale Conțești (Județul Dâmbovița) și 

Secusigiu (județul Arad) au participat la bursele locurilor de muncă organizate de FDP în parteneriat cu AJOFM Arad și 

respectiv Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul cărora 10 firme și-au prezentat oferta de locuri de muncă. Acțiunile 

au avut loc în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru ocupare în mediul rural”.

BURSE ALE LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN ARAD ȘI DÂMBOVIȚA 
Septembrie 2011 Arad, Octombrie 2011 Dâmboviţa

15 specialiști în servicii de ocupare, membri ai echipei de implementare a proiectului ”Servicii integrate pentru 

promovarea ocuparii durabile la nivelul a 5 regiuni din Romania” au participat la schimbul de bune practici organizat în 

Italia de partenerul în proiect: ASLAM, organizație cu o experiență de 15 ani în formarea profesională a tinerilor și 

adulților în dificultate. În cadrul stagiului specialiștii au avut posibilitatea de a participa la activitățile de consiliere și 

formare profesională. Metodologia de furnizare a serviciilor cât și specificul activității ASLAM, raportul cu firmele, au 

fost discutate pe parcursul unor sesiuni de întrebări și răspunsuri. Lecțiile învățate și rezultatele schimbului de bune 

practici vor sta la baza dezvoltării și adaptării metodologiei de furnizare a serviciilor din cadrul proiectului.

SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN ITALIA
Octombrie 2011, Italia

în parteneriat cu 15 școli din București sectorul 3, Cluj și Dâmbovița și autoritățile locale responsabile

(DGASPC sector3, ISJ Cluj, ISJ Dâmbovița) FDP a derulat acțiuni de prevenire a abandonului școlar în favoarea:

copiilor cu risc de abandon școlar, părinților acestora, și personalului implicat din zone urbane și rurale din trei 

județe: București, Cluj și Dâmbovița.

SERVICII DE EDUCA@IESERVICII DE EDUCA@IE FDP

SERVICII DE EDUCAŢIE

indicator

copii informați și consiliați
în vederea conștientizării
importanței educației 

părinți informați și consiliați
în vederea conștientizării
importanței educației 

copii vizitați la 
domiciliu trimestrial

burse școlare trimestriale

copii participanți la vizite
cu scop educativ

copii participanți la caravane
pentru sensibilizarea copiilor
cu risc de abandon școlar

Naţional București Cluj Dâmbovița

470 105 150 215

231 70 50 111

430 99 141 190

250 41 44 80

294 74 103 117

606 290 103 213

experți implicați în rețele
județene de prevenire a
abandonului școlar

cadre didactice participante
la programe de formare 

36

104

12

35

12

36

12

33

Un număr total de 15 experți din cadrul echipei proiectului au dobândit competențe certificate în domeniul consilierii 

școlare.

6 experți din cadrul echipei proiectului au dobândit competențe certificate în specializarea ”formator de formatori”

Publicarea Studiului privind cauzele abandonului școlar în patru județe din România, mai 2011

Publicarea Ghidului de bune practici privind programele școală după școală, august 2011
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SERVICII DE EDUCA@IESERVICII DE EDUCA@IE FDP

EVENIMENTE
LANSAREA STUDIULUI PRIVIND CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR

9 iunie 2011

”Căutăm drumul spre şcoală! O analiză a cauzelor abandonului şcolar în patru judeţe din România”, studiu realizat în 

perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, în sectorul 3 din București și în județele Cluj , Dâmbovița și Galați, prezintă 

fenomenul abandonului și al riscului de abandon școlar. La conferința de presă au participat ca invitați doamna Liliana 

Preoteasa director în cadrul Ministerului Educației și coordonatorul studiului domnul Adrian-Nicolae Dan. 

Doamna Liliana Preoteasa, director general în Ministerul Educaţiei a declarat la finalul cofnerinței de presă că 

sărăcia este o problemă cu care se confruntă sistemul de învăţământ românesc și a dat asigurări că se va insista pe 

programele de tip ”şcoală-după-şcoală” sau ”a doua şansă”, destinate celor cu posibilităţi materiale reduse şi celor 

care au abandonat şcoala la un moment dat, dacă ar fi dispuşi să reia studiile.

”Absenteismul, abandonul şi performanţa şcolară redusă sunt atât cauzele, cât şi efectele unor procese complexe, strâns 

legate între ele: sărăcie, şomaj, investiţii reduse, conjuncturale, în infrastructura şcolară (mai ales în mediul rural, urbanul 

mic sau şcolile „rău famate” de la periferia marilor oraşe), neputinţa părinţilor, profesorilor şi a comunităţii, atitudinea 

contradictorie a societăţii cu privire la educaţie.” prof. Adrian-Nicolae Dan, coordonator studiu.

Datorită întâlnirii mele cu oamenii de la FDP Cluj, am reușit să mă înțeleg pe mine în primul rând și să îmi dau seama că și eu 

am o șansă de a deveni cineva în viață. Cu ajutorul celor din fundație am reușit să merg mai departe cu școala, să îi fac 

mândrii pe părinții mei și să îmi doresc mai mult . Loredana, 14 ani

”Mama nu are posibilităţi financiare. Aşa că m-aş duce o săptămână la muncă şi o săptămână la şcoală, dacă s-ar putea”, 

elev de clasa a VIII-a, de la Şcoala 22 Bucureşti.

SERVICII DE EDUCA@IESERVICII DE EDUCA@IE FDP

EVENIMENTE
VIZITE DE STUDIU ÎN ITALIA ȘI LITUANIA

februarie , martie 2011

Un grup de experţi alcătuit din 21 de persoane: coordonatori locali, inspectori şcolari şi directori de şcoli din cele patru 

județe de implementare a realizat două vizite de studiu în Italia la Milano și în Lituania la Vilnius.  În Italia au fost vizitate 

centre de tip Şcoală după şcoală, centre de zi, centre de sprijin la studiu pentru copii şi tineri şi şcoli-atelier, în timp ce în 

Lituania experiența prezentată s-a referit la realităţi cu profil socio-educativ din oraşul Vilnius. Activitatea s-a realizat 

cu sprijinul partenerilor transnaționali: CDO Opere Sociali și SOTAS.   

ATELIERE INTERACTIVE CU CADRELE DIDACTICE

mai, iunie 2011

Peste 100 de cadre didactice au participat la trei ateliere interactive organizate pe durata a trei zile în București, Cluj și 

Târgoviște. Pornind de la nevoia primordială a omului de frumos, atelierele au propus problematica educativă 

folosind instrumente noi: reprezentarea educației și a valorilor ei în pictură, muzică, film. Lectorii au fost experți în 

educație din Italia, propuși de organizația parteneră în proiect: CDO Opere Sociali.

SEMINARII DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIN PROGRAMELE SDS

iulie, noiembrie 2011

22 de inspectori scolari, directori de școli și coordonatori de proiect din București, Cluj, Dâmbovița și Galați au 

participat la două seminarii de pregătire în vederea creării, dezvoltării și implementării unui model de program tip 

Școală după Școală. Lectorii au fost experți italieni din partea organizației partenere în proiect Compagnia delle Opere 

Sociali.

Activitățile au avut loc în cadrul proiectului ”Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii”.

Studiul a fost realizat în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene din Cluj și Dâmbovița, DGASPC sector 3
București și Fundația Inimă de Copil Galați.



SERVICII SOCIALESERVICII SOCIALE FDP

SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE

persoane afectate de boli care le influențează viața profesională, persoane care trăiesc din venitul minim 

garantat, persoane cu dizabilități, persoane de etnie roma, femei din județele București, Arad, Cluj și Dâmbovița.

Tip serviciu

dezvoltare abilități de
viață independentă 

servicii de ocupare pentru
grupuri vulnerabile

beneficiari de burse
sociale lunare

consiliere psihologică

întreprinderi sociale
înființate

persoane cu dizabilități
angajate

Naţional București Arad

34 29 -

180 34 41

18 12 6

16 16 -

1 - -

23 12 5

Cluj

-

53

-

-

1

5

Dâmbovița

5

52

-

-

-

1

• se înființează la Cluj întreprinderea socială FDP Store Team SRL, specializată în producția de tâmplărie PVC cu  

geamuri termopan 

• demarează acțiunile de înființare a unei întreprinderi sociale în București în domeniul mozaicului ceramic în 

colaborare cu Grupul de Firme MENATWORK

• sunt realizate 3 studii de prefezabilitate privind înființarea de întreprinderi sociale în Cluj, Arad și Dâmbovița

• ateliere protejate funcționează în București, Cluj, Târgoviște și Arad

• FDP participă constant la Târguri locale care promovează produsele atelierelor protejate

SERVICII SOCIALESERVICII SOCIALE FDP

„Munca în cadrul unității protejate este un lucru bun pentru mine. Am colegi care mă înțeleg și mă acceptă așa 

cum sunt. Acum învăț să fac geamuri termopan. Îmi place să dezmembrez geamurile vechi și să fac în locul lor 

altele noi. Mi-ar plăcea să avem câți mai multi oameni care să aprecieze faptul că o persoană cu dizabilități poate 

să facă o astfel de muncă.” Damian Răzvan – angajat FDP Store Team 

”…Consider că am primit un dar special când am început să lucrez aici, unde am văzut și am trăit real ceea ce credeam că 

poate fi doar un ideal: acest loc de muncă a devenit, în fiecare zi, o ocazie extraordinară de  a crește, de a cunoaște lumea și 

de a acționa în realitate în mod consecvent cu stimulări și provocările pe care le întâlneam. Nu întotdeauna a fost ușor, de 

multe ori probabil nu am reușit să trăiesc în totalitate experiența care mi se propunea în fiecare zi, dar misiunea fundației, 

scopul pentru care fiecare dintre noi lucrează, au fost un energizant extraordinar zi de zi, pentru că este o ceva extraordinar 

să poți lucra cu alți oameni pentru binele lumii: sensul iți este oferit ca pe o tavă, strălucește, te atinge, și ajunge să te scuture 

dacă uiți să-l privești - cel puțin așa l-am trăit eu: munca cu tinerii, chiar dacă n-aș fi vrut, mi-ar fi schimbat viața. Și este 

extraordinar să poți face asta împreună cu alți oameni care au același obiectiv, cu care poți împărtăși parcursul, și 

multitudinea ocaziilor de creștere împreună, de a împărtăși propriile experiențe, ocazii care au fost în timpul în care am 

lucrat aici. O să am o viață întreagă pentru a culege roadele acestei experiențe, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, și 

vouă tuturor.” Giovanni Avanzini, educator la Atelierul protejat București

13 14
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SERVICII SOCIALESERVICII SOCIALE FDP

EVENIMENTE
SENSIBILIZAREA MEDIULUI DE AFACERI DIN BUCUREȘTI ȘI CLUJ

mai, octombrie 2011

Cu sprijinul Confindustria România au fost organizate două cine de afaceri la București respectiv Cluj, la care au 

participat peste 200 oameni de afaceri. Tema cinelor a fost informarea oamenilor de afaceri despre conceptul de 

economie socială, prezentarea inițiativelor de acest tip dezvoltate de FDP și a  oportunităților de colaborare cu mediul 

de afaceri.

STAGIU DE SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN ITALIA

ianuarie, mai 2011

La cele două stagii au participat 22 persoane, experți locali din echipa de implementare a proiectului, precum și 

invitați speciali, respectiv stakeholder-i locali cu directă implicare în domeniul economiei sociale: reprezentanți ai 

autorităților locale, asociații non profit, firme.  Stagiile au constat în vizitarea a 16 cooperative sociale cu diverse 

obiecte de activitate din mai multe regiuni din Italia și au fost organizate cu sprijinul organizației partenere în proiect 

CDO Opere Sociali. 

CONFERINȚE NAȚIONALE PPRIVIND OPORTUNITĂȚILE ECONOMIEI SOCIALE

6-7 iunie, București, 23-24 noiembrie Arad

Peste 120 persoane din societatea civilă, autorități publice și firme au participat la cele două conferințe organizate în 

București, respectiv la Arad cu scopul promovării economiei sociale. Tematicile prezentate în cadrul conferințelor au 

vizat: comunicarea experienței italiene în domeniu, a inițiativelor din România dezvoltate până în prezent și o 

dezbatere a cadrului legal și de reglementare a economiei sociale.

Activitățile au avut loc în cadrul proiectului ”Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale”.

Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile in 5 regiuni din România

Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Parteneriat pentru ocupare în mediul rural

Formare profesională continuă pentru angajații din domeniul comercial din Arad, Regiunea Vest

Supervizarea si monitorizarea reintoarcerii și reintegrării socio-profesionale a circa 50 familii rrom, din tabăra de 

nomazi din strada Triboniano - Milano, Italia

Sprijin pentru antreprenoriatul migranţilor

+Respect. Increasing Roma People's Participation and Citizenship Rights: Campaign and Tools

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.

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”.

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".

martie 2011-  martie 2013 / 1.842.654,00 RON / Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5: „ Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenție 

5.2 „ Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 

ocuparea forţei de muncă”.

ianuarie 2012 – septembrie 2013 / 1.836.220 RON / proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane, Axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii domeniul major de intervenție 

2.3 „Acces și participare la formarea profesională continuă”.

FDP are statut de partener / Beneficiar: FDP Filiala Arad

septembrie 2010 - iunie 2012 /  812.000 EURO / Primăria orașului Milano, prin intermediul parteneriatului cu organizația AVSI 

Italia.

ianuarie 2009 - aprilie 2011// 29.150 USD / Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)/ FDP are statut de 

partener / Beneficiar principal: Regiunea Veneto Lavoro Italia 

Ianuarie 2010- iunie 2011/44.620 EURO/ Uniunea Europeană prin Comisia Europeană, DG Justiţie, Libertate şi Securitate / 

FDP are statut de partener / Aplicant principal: Cittalia

Susținere la distanță

1997-prezent / 600 copii susținuți / Buget 2011: 190.000 euro / donatori privați din Italia prin intermediul organizației AVSI

FDPPROIECTE 2011
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BUCURE^TIBUCURE^TI FDP

19 20

CONSILIUL DIRECTOR

Dan Păiș- președinte 
Violeta Barbu- președinte din decembrie 2011

Adrian Ungureanu-membru
Guido Boldrin-membru din octombrie 2011

Călin Pop-director executiv, membru

PARTENERI

• AVSI Italia

ASLAM - Associazione Scuole Lavoro

   Alto Milanese Italia

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru

Dezvoltare Durabila

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  a Municipiului Bucureşti

CDO Opere Sociali Italia

Confindustria România

Centrul Naţional de Artă ”Tinerimea Română”

Cittalia – Fundația pentru Cercetări a ANCI

Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului

  şi Asistenţă Socială Bucureşti sector 3

• 

• 

   

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En.A.P. Puglia 

Fundația Inimă de Copil Galați

Fundația Real Madrid

Federaţia ONG-urilor pentru Copil FONPC 

Primăria sectorului 3 București

Regiunea Veneto Italia

Sotas Lituania

Școlile nr. 22, 55, 67, 73 din București, sector 3

Unimpresa Formazione

ICCV-Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții

Veneto Lavoro Italia

FINANŢATORI

• AVSI: donatori privaţi din Italia, Primăria Orașului Milano

Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial 

de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013!

UE: Programul pentru drepturi fundamentale și 

cetățenești.

• 

• 

SPONSORI

• 

• 

• 

• 

AMIQ SRL

ENERGIC SRL

FORSIM-CONTAB SRL

TAXHOUSE SRL

BUCURE^TIBUCURE^TI FDP

RESURSE UMANE

51 angajați permanenți , 18 colaboratori, 10 voluntari 

DATE FINANCIARE

lei, conform bilanțului

Tabel cheltuieli

33.3% 34% 3.8% 2.3%

Angajați p
ermanenți

Experți e
xterni

Bunuri și servicii

Achizițio
nare bunuri

Achizițio
nare servicii

Costuri a
dministrative

Amortiz
are, provizionare

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)
Subvenţii reconstructive case/participanţi cursuri
Costuri administrative
Amortizare, provizionare și diferențe curs valutar
Total cheltuieli 8.689.811

2.895.406
2.582.103
313.303
2.641.598
89.113

2.552.485

2.626.967

195.955

33.3%

30.4%

3.8%
30.2%

889.985Deficit 2011
100%

3.258.966

2.714.894

175.918
369.268
33.245
1.203.089
44.446

Fonduri Social European (POSDRU)
Finanțări internaționale
a. instituționale: AVSI, EU,
IFAD
b. private: SAD
Donații și sponsorizări
Dobânzi bancare
Valorificări bunuri
Altele (subvenții, diferențe de curs)

Primăria Milano, 

Total venituri 7.799.825

41.8%

34.8%

2.3%
4.7%
0.4%

15.4%
0.6%

100%

329.885
2.3%

2.895.406
2.582.103

313.303

2.641.598

89.113

2.552.485

329.885
195.955

2.626.967

Subvenţii

Valorificări bunuri
15%

Fonduri Social 
European (POSDRU)

42%

a. instituționale:
Primăria Milano, AVSI,

UE, IFAD 
35%

Donații și sponsori
5%

b. private: SAD
2%



b. private: SAD
8%

Valorificări bunuri
1% Altele

2%

Fonduri Social 
European (POSDRU)

89%

21 22

ARADARAD FDP

RESURSE UMANE

14 angajați permanenți 

CONSILIUL DIRECTOR

Călin Pop - președinte

Vasile Niţă - membru, director filială

Lăcrămioara Rediu - membru

Daniel Tomuta - membru

Stein Francisc - Membru

PARTENERI

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – AJOFM Arad

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – DGASPC Arad

Direcția de Dezvoltare  și Asistență Comunitară Arad

Fundaţia Româno-Germană

Primăria Muncipiului Arad

Primăria Oraşului Nădlac

Primăria Oraşului Sântana

Primăria Comunei Felnac

Primăria Comunei Şagu

Primăria Comunei Secisigiu

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii - filiala Arad – CNIPMMR

Asociaţia „Johannes Falk” România

Asociația ”Europa pentru Europa”

FINANŢATORI

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Regiunea Lombardia

AVSI, donatori persoane fizice din Italia

RESURSE UMANE

14 angajați permanenți , 18 colaboratori, 10 voluntari 

DATE FINANCIARE

lei, conform bilanțului

Tabel cheltuieli

553.074
525.271

27.803

208.878

71.536
137.342

21.692 27.012

66% 24.9% 2.6% 3.23%

Angajați p
ermanenți

Experți e
xterni

Bunuri și servicii

Achizițio
nare bunuri

Achizițio
nare servicii

Costuri a
dministrative

Amortiz
are

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)
Subvenții participanți cursuri
Costuri administrative
Amortizare, provizionare și diferențe curs valutar
Total cheltuieli 837.449

553.074
525.271
27.803
208.878
71.536

137.342

27.012
26.793

66%

24.9%

3.2%
3.23%

131.870Deficit 2011
100%

625.556

1.196
408

Fonduri Social European (POSDRU)
Finanțări internaționale
a. instituționale: Primăria Milano, AVSI, EU,
IFAD
b. private: SAD
Subvenţii de la bugetul de stat, local
Donații și sponsorizări
Dobânzi bancare
Diferența favorabilă curs valutar
Valorificări bunuri
Altele 
Total venituri 705.579

89%

0%
0%

100%

ARADARAD FDP

Din anul 2009 FDP Filiala Arad este autorizată de AJOFM Arad să furnizeze servicii de stimulare a ocupării. FDP Filiala 

Arad este furnizor autorizat de formare pentru Programul de Iniţiere Operator introducere, prelucrare şi validare date 

și Specializarea Formator 

4.200 1%

58.947 8%

16.272 2%

21.692 2.6%



Fonduri Social 
European (POSDRU)

78%

Donații și sponsori
13%

b. private: SAD
6%
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CLUJCLUJ FDP

RESURSE UMANE

18 angajați permanenți, 25 voluntari implicați 

CONSILIUL DIRECTOR

Mircea Crăciun-președinte

Dan Păiș - vicepreședinte  

Mihai Simu - membru

Maria Boieru – membru

Călin Pop – membru

PARTENERI

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Televiziunea Română

Radio Cluj

S.C. PP Protect SRL

Primăria comunei Jucu

Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului

Directia de Asistență Socială și Medicală

din cadrul  Primăriei Cluj

S.C. Eurokyt SRL 

S.C. Routier European Transport SRL, 

S.C. Rethau SRL,

S.C. Retcomp Exim SRL

S.C Clujana S.A

FINANŢATORI

AVSI, donatori persoane fizice din Italia

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

Primăria Cluj, în baza prevederilor Legilor nr. 350 

S.C. Heral Travel SRL

S.C. Fortis Group SRL 

Big Time Production

Eco Garden

Nea Garden

Europlant Bontida

Semiramis Garden

S.C. One Way SRL

S.C. Eda Consult SRL

S.C. Eco Garden SRL

S.C. Glasman SRL

Gustos Catering

S.C. Central S.A.

S.C. PDV SRL

SPONSORI

S.C. European Transport SRL

SC Routier Servicii SRL

Sympas Advertising

Big Time Production 

BRD Cluj

Societatea Creștină de Caritate Blythswood 

S.C. Panemar SRL

Editura Casa Cărții de Știință

Fundația Rameti Wernner

Spot Communication

S.C. Compexit Trading SRL

S.C. Aline SRL

Plafar

Ciptronic

Librăria Diverta – donație cărți

CLUJCLUJ FDP

Date financiare 

lei, conform bilanţului

923.062
-
-
102.028
-
150.440
615
42
12.500
-

Fonduri Social European (POSDRU)
Finanţări internaţionale
a. instituţionale
b. private: SAD
Subvenții de la bugetul local
Donații, sponsorizări
Dobânzi bancare
Diferența favorabilă curs valutar
Valorificări bunuri 
Altele
Total venituri 1.188.687

77.7%
-
-

8.6%
-

12.7%
0.1%
0.0%
1.1%

-
100%

Tabel cheltuieli

Angajați p
ermanenți

Experți e
xterni

Bunuri și servicii

Achizițio
nare bunuri

Achizițio
nare servicii

Costuri a
dministrative

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

Total cheltuieli

687.690
605.187
82.503
263.266
86.462

176.804

55.665

1.129.365
Excedent 2011

60.9%

23.3%

4.9%Subvenții participanți cursuri

Amortizare, provizionare și diferențe curs valutar
95.685 8.5%
27.059 2.4%

100%
59.322

687.690

60.9%

82.503 86.462

263.266

23.3%

95.685

8.5%

605.187

176.804

55.665

4.9%

Subvenții 



b. private: SAD
24%

Fonduri Social 
European (POSDRU)

75%

Valorificări
1%

25 26

DÂMBOVIŢADÂMBOVIŢA FDP DÂMBOVIŢADÂMBOVIŢA FDP

RESURSE UMANE

23 angajaţi permanenţi, 5 colaboratori

CONSILIUL DIRECTOR

Adrian Ungureanu – președinte

Elena Mateescu – membru, director executiv

Bianca Buzetto–membru

Simona Carobene - membru

Virginia Iacobescu-membru

PARTENERI

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de

Muncă Dâmboviţa

Agenția Județeană pentru Prestații Sociale

Asociaţia Murialdo

Asociația Tinerilor care Acordă o Șansă Dâmbovița 

Asociaţia React 

Arhiepiscopia Dâmboviţa 

Asociaţia Română pentru Educaţie şi Dezvoltare

Consiliul Județean Dâmbovița

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului – Dâmboviţa

FINANŢATORI

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

AVSI, donatori persoane fizice din Italia

Direcţia Sănătate Publică Dâmboviţa

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Primăria Comunei Cojasca

Primăria Comunei Conțești 

Primăria Comunei Ciocănești 

Primăria Comunei Cojasca 

Primăria Comunei Niculești

Partida Rromilor 

Spitalul de Boli Infecțioase Târgoviște

Universitatea Valahia Târgoviște 

970.590
-
-
306.694
-
-
782
4
12.945
3.452

Fonduri Social European (POSDRU)
Finanţări internaţionale
a. instituţionale
b. private: SAD
Subvenții de la bugetul de stat, local
Donații, sponsorizări
Dobânzi bancare
Diferența favorabilă curs valutar
Valorificări bunuri
Altele
Total venituri 1.294.467

75%
-
-

24%
-
-

0%
0%
1%
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 1.376.372

916.979
778.898
138.081
225.595
59.119

166.476

89.343

81.905Deficit 2011

Date financiare 

lei, conform bilanţului

67%

16%

6.5%

100%

Subvenții participanți cursuri
105.326 8%

Amortizare, provizionare și diferențe curs valutar 39.129 3%

Tabel cheltuieli

Angajați p
ermanenți

Experți e
xterni

Bunuri și servicii

Achizițio
nare bunuri

Achizițio
nare servicii

Costuri a
dministrative

Resurse umane

916.979

67%

138.081
225.595

16%

39.129

3%

778.898

59.119
166.476

89.343

6.5%

105.326

8%

Subvenții

Amortiz
are, provizionare



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 12.032.997

5.053.149
4.491.459
561.690
3.339.337
306.230

3.033.107

2.793.667

42%

27.8%

23%
100%

5.777.174
-
2.1714.894
643.587
-
520.904
35.050
1.232.734
64.170

Fonduri Social European (POSDRU)
Finanţări internaţionale
a. instituţionale: UE, IFAD, Primăria Milano
b. private: SAD
Subvenții de la bugetul local
Donații, sponsorizări
Dobânzi bancare
Valorificări bunuri
Altele
Total venituri 10.988.512

52.6%
-

24.7%
5.9%

-
4.7%
0.3%

11.2%
0.6%
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RESURSE UMANE

106 angajați permanenți, 23 colaboratori, 35 voluntari 

RESURSE FINANCIARE CONSOLIDATE

FOCUS 2011FOCUS 2011

SEMNAREA PARTENERIATULUI CU FUNDAȚIA REAL MADRID

FDP CLUJ A ANIVERSAT 14 ANI DE IMPLICARE IN COMUNITATE 

FDP CLUJ PREMIATĂ PENTRU CEL MAI BUN PROGRAM EDUCATIV

VIZITA ÎPS IOAN ROBU LA SEDIUL FDP

În perioada 17-18 mai a avut loc la București și Cluj vizita oficială a reprezentantei Fundației Real Madrid  (FRM) cu 

scopul semnării parteneriatului cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor, cunoașterii partenerilor locali și a viitorilor 

beneficiari ai proiectului. 

Evenimentul a fost organizat sub forma unui cocktail aniversar la Bastionul Croitorilor din Cluj-Napoca. Au participat 

76 de oaspeți, reprezentanți ai instituțiilor publice , ai mediului de afaceri, dar și ai societății civile. 

FDP Cluj a fost pemiată la București în cadrul Galei Premiilor United Way 2011 la categoria Educație – Cel mai bun 

program , cu proiectul de implicare a voluntarilor în activități sociale în favoarea tinerilor în dificultate din Cluj: “Activi 

în comunitate. Protagoniști în educație”

ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop al Arhidiocezei Romano-Catolice de București  a vizitat în luna ianuarie sediul FDP din 

București unde s-a întâlnit cu angajații FDP și o parte dintre beneficiarii acesteia.

MEDIA 2011

FDP a avut peste 100 de apariții în media, în urma celor cinci comunicate de presă lansate: 

• ”Repatrierea romilor din tabăra de nomazi din Via Triboniano din Milano”- 9 martie 2011, apariții la Protv, Realitatea 

TV și peste 20 de apariții în presa online

• Conferința de presă ”Parteneriate pentru dezvoltarea economiei sociale la nivelul judeţului Dâmboviţa”-9 martie 

2011, apariții în presa locală și TV

• ”Semnarea acordului cu Fundația Real Madrid în vederea înființării unei școli sociale de sport la Jucu” – 18 mai 2011, 

apariții la TVR1, TVR2, TVR Cluj și peste 20 de apariții în presa online

• ”Lansarea studiului privind cauzele abandonului școlar în patru județe din România” -9 iunie 2011, apariții în 

Adevărul, Jurnalul, Cronica Română, TVR 1, TVR2, REALITATEA TV, Europa Fm și Magic Fm

• ”Conferința națională privind oportunitățile economiei sociale” -6 iunie 2011, apariții în revista BUSINESS WOMAN, 

ZIARUL FINANCIAR, și presa online.

Le mulțumim pentru promovarea constantă:

100%

Amortizare, provizionare și diferențe de curs
Subvenţii reconstrucţie case / participanţi

37.3%
4.7%

2.5%

25.2%

557.908 4.6%
288.936 2.4%
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Persoanelor și firmelor care s-au alăturat campaniei ”Ajută un copil să meargă la școală”

susține 20 copii

Doamna Cristina Petrescu susține 5 copii

susține 5 copii susține 5 copii

Angajaților UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS care prin inițiațivele GIFTMATCHING și  ”Cumpără un brad 
de Crăciun, Ajută un copil să meargă la școală” susțin 9 și respectiv 3 copii să meargă la școală în anul 2012.

Persoanelor fizice care s-au alăturat campaniei ”Cumpără un brad de Crăciun, Ajută un copil să meargă la școală”
susținând astfel 10 copii. 

Companiei UNICREDIT CONSUMER FINANCING care a deschis tradiția expozitiilor cu produse realizate în atelierelor
protejate în cadrul UNICREDIT ArtDay organizată în 18, 21 noiembrie 2011

și COLINA MOTORS care a primit standul FDP în sediul din Popești-Leordeni în  decembrie 2011

Celor peste 600 persoane fizice din București, Arad, Cluj și Dâmbovița care au direcționat 2% din impozitul pe venit 

datorat statului pentru anul 2010 și firmelor care au promovat în rândul propriilor angajați mesajul campaniei 

”Investește 2% în educație! Ajută un copil să meargă la școală!! 

Celor 35 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.

FORSIM CONTAB SRL

Cladirea City Center - Str. Nicolae Radian nr. 3A, et. 3
Tel./fax: +40 245.671.563; dambovita@fdpsr.ro




