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A fost pentru noi un an important, al provocărilor, deoarece am 

re�ectat asupra greșelilor făcute în trecut, di�cultățile cu care ne 

confruntam și am încercat să căutat soluții, astfel că ne-am decis să 

pornim pe un nou drum…

Am relansat activitatea de fundraising pentru că ne-am dat seama 

cât este de importantă pentru sustenabilitatea proiectelor noastre, și am introdus 

metode noi de strângere de fonduri. Am încercat să perfecționăm și serviciile pe care le 

oferim persoanelor în di�cultate prin ”redescoperirea” valorilor și misiunii organizației, 

persoana �ind mereu în centrul proiectelor noastre.

Anul viitor vom dezvolta servicii pentru tinere mame și copiii acestora, familii în 

di�cultate, dar și activități de susținere pentru muncă pentru a descoperi valorile cu care 

�ecare persoană a fost înzestrată.

Consider că este foarte important modul în care privim și suntem priviți, să ne privim în 

ochi, să ne intersectăm privirile pentru că o privire poate schimba o viață.  Este îndeajuns 

o singură scânteie pentru a genera frumusețe, dezvoltare… 
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DESPRE NOI DESPRE NOI

Din 1996, Fundația Dezvoltarea Popoarelor este alături de persoanele în di�cultate prin 

oferirea de oportunități de integrare școlară, socială și profesională. Intervenția 

organizației are ca obiectiv prevenirea abandonului școlar, promovarea ocupării 

durabile a persoanelor fără o cali�care profesională și dezvoltarea inițiativelor de 

economie socială. 

În viziunea Fundaţiei Dezvoltarea Popoarelor, �ecare persoană îşi poate valorifica 

talentele  cu  care  a  fost  înzestrată.  

Valorile noastre …
 
           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. Noi privim persoana ca pe o �ință unică în 

raporturile sale fundamentale, cu familia și societatea, care nu poate � redusă la o 

categorie sociologică sau la o limită pe care o trăiește (sărăcie, boală,  handicap).
 
            Pornim de la pozitiv
  

Fiecare persoană, �ecare comunitate, oricât ar � de săracă, reprezintă pentru noi o 

bogăție. Aceasta înseamnă valorizarea a ceea ce persoanele au construit, a istoriei lor, 

relațiilor existente, adică a 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.

            Facem împreună
 
Un proiect ”venit de sus” este violent, pentru că nu presupune participarea, dar și 

ine�cient și fără perspectivă, pentru că este asistențial. Modalitatea în care Fundația 

Dezvoltarea Popoarelor 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 

proiectul  le  este  adresat.

            Subsidiaritatea
  

Societatea se naște din libera agregare a persoanelor și a familiilor: implementarea unor 

proiecte ce vizează dezvoltarea înseamnă stimularea capacității de asociere. 

Recunoașterea și valorizarea formării unor grupuri intermediare caracterizate de 

participare si coresponsabilitate. 
 
             Parteneriatul
  

Crearea unor parteneriate între toate entitățile prezente în teritoriu, publice sau private, 

locale sau internaționale, cu evitarea suprapunerilor, favorizând sinergiile și  optimizând 

utilizarea resurselor a�ate la dispoziție este fundamentală pentru a produce 

dezvoltarea. 

Fundația Dezvoltarea Popoarelor are sediul central la Bucureşti, trei �liale în ţară (Arad, 

Cluj şi Dâmboviţa) şi își desfășoară activitatea la nivelul a patru regiuni din România 

(Bucureşti Ilfov, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia). 
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Fundația Dezvoltarea Popoarelor intervine în problematica abandonului școalar al 

copiilor din școlile primare și gimnaziale prin proiecte educaționale. O parte dintre 

factorii care duc la abandonarea școlii sunt sărăcia, nivelul de studii scăzut al părinților, 

lipsa conștientizării importanței școlii și a modelelor de viață.

           Centre Școală După Școală la nivel național

Peste 87 de copii în situația de a renunța la școală au frecventat Centrele Școală După 

Școală din București, Dâmbovița și Cluj în vederea îmbunătățirii frecvenței și  

rezultatelor școlare și integrării sociale. Copiii au fost ajutați de profesori și voluntari       

să-și facă temele, au fost implicați în activități nonformale, au bene�ciat de o masă 

zilnică, iar părinții au participat la ședințe de consiliere.

           Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București 

 

PROGRAME DE EDUCAȚIE 

 

Proiectul a avut ca parteneri Fundația Vodafone România, Primăria Sector 3 și DB 

Schenker.

Inaugurarea o�cială  a școlii sociale a avut loc în februarie 2013 în prezența Ministerului 

Educației, Primarului Sectorului 3, reprezentanței Ambasadei Spaniei la București, a            

Fundației Real Madrid și Fundației Vodafone România.

           "Cresc mare!",  Arad
 

Un număr de 15 copii defavorizați din orașul Sântana au fost implicați în activități 

extra-școlare menite să îi motiveze și să îi responsabilizeze în continuarea 

parcursului educativ. Părinții au fost susținuți și orientați spre dezvoltarea unor 

comportamente responsabile în ceea ce privește educația copiilor.

Proiectul este susținut de DB Schenker Romtrans.
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Sportul reprezintă un instrument educațional care contribuie la dezvoltarea 

personalității celor care îl practică, indiferent de vârstă, sex, rasă sau statut social. Școala 

Socială de Fotbal din București are la bază metodologia Fundației Real Madrid care 

susține valori precum fair-play, respect, prietenie, motivare; antrenorii Fundației 

Dezvoltarea Popoarelor �ind periodic formați de către antrenorul o�cial al organizației.
 
În proiect sunt înscriși 45 de copii în di�cultate din Sectorul 3 în situația de a abandona 

școala care participă săptămânal la antrenamente de fotbal. Aceștia sunt implicați în 

activități de tip  vizite la companii în vederea conștientizării importanței școlii, își susțin 

echipa preferată la meciurile o�ciale pe stadion și participă la meciuri ”ca de la egali la 

egali” cu angajații companiilor.
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Sprijin pentru familiile care trăiesc pe rampa de gunoi din Pata Rât, Cluj

Într-o unitate mobilă amplasată pe rampa de gunoi, peste 110 copii bene�ciază de 

servicii de igienă personală, consultații medicale, îmbrăcăminte și încălțăminte, de o 

masă zilnică, sunt implicați în activități pregătitoare pentru școală, iar părinții participă la 

ședințe de consiliere.

Proiectul este susținut de organizația Small Steps Project din Anglia și Consiliul Local 

Cluj-Napoca.

Altfel de proiecte de educație …

Peste 50 de elevi de etnie romă și non-
romă cu vârste între 11–18 ani din 
București au participat la sesiuni de 
conștientizare și educație pentru a 
combate formele rasismului și etnofobiei. 
Materialele culturale  (�lme, analize, 
tricouri cu mesaje libere, ziare culturale 
etc.) realizate în cadrul proiectului au fost 
prezentate la expoziția de fotogra�e și 
 

Poveste din Pata Rat

PROIECTELE ÎN CIFRE 

Indicator Național București Cluj Dâmbovița
 

Arad 

copii informați și consiliați 
în vederea conștientizării 
importanței educației  

204 62 30 40

 

72 

părinți informați și consiliați 
în vederea conștientizării 
importanței educației 

 

152 40 30 20
 

62 

copii vizitați la domiciliu 
trimestrial

 

132 62 30 40 0 

 

 

260
 

95
 

60
 

33 72
 

cadre didactice participante 
la programe de formare 

 

96 7 42 47 0
 

copii participanți la 
activități sportive (Școala 
Socială de Fotbal București)

134 45 42
 

47 0 

Conștientizare și educație pentru a combate discriminarea, BEAMS

 

8 9

de la Biblioteca Națională a României.

Activitățile pilot au făcut parte din 
proiectul BEAMS: Breaking down European 
Attitudes towards Migrant/Minority 
Stereot yp es  co�nanțat  de Comisia 
Europenă, prin programul „Combaterea 
rasismului, xenofobiei și antisemitismului”  
și s-a desfășurat în paralel în 11 țări ale 
Uniunii Europene.proiecție �lm BEAMS, liberi de stereotipuri, 

participanți la vizite 
educative
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PROGRAME DE OCUPARE

Fundația Dezvoltarea Popoarelor sprijină persoanele a�ate în căutarea unui loc de 

muncă și angajații prin servicii de consiliere, orientare, formare profesională și mediere 

pe piața muncii.

Aceste servicii sunt oferite în mod gratuit în perioada 2014-2015 în cadrul a două 

proiecte co�nanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

PROIECTELE ÎN CIFRE

Număr beneficiari/  
Tip serviciu 

Național București Arad Cluj 

informare/orientare/consiliere 
profesională 502 336 110 56 

formare profesională-persoane 
calificate  457 57 92 308 

tutorat  108 20 79 9 

persoane care au beneficiat de 
mediere 25 10 15 0 

nr firme implicate colaboratoare 72 50 10 12 

persoane angajate 5 0 5 0 
 

  
 

 

 

 Proiectul  “Cali�că-te pentru o șansă 

r e a l ă  p e  p i a ț a  m u n c i i ”  I D 

POSDRU/134/5.1/G/130409 (aprilie 

2014-septembrie 2015) își propune să 

sprijine 324 de persoane din regiunea 

Bucuresti-Ilfov în vederea integrării pe 

piața muncii. Vor � organizate programe 

de formare pentru 298 de persoane, în 

meseriile: Comerciant vânzător mărfuri 

alimentare, Sudor electric, Contabilitate, 

Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Patiser și 

B r u t a r  p a t i s e r ,  C o m p e t e n ț e 

antreprenoriale, Mecanic auto, Operator 

introducere, validare si prelucrare date, 

iar minimum 49 de persoane vor � 

angajate.  

Al doilea proiect, ”Cali�că-te! Dă-ți o 

ș a n s ă  l a  o  v i a ț a  m a i  b u n ă ! ” ,  I D 

POSDRU/164/2.3/S/137877 (apri l ie 

2014–octombrie 2015) va oferi unui 

număr de 962 angajați din regiunile 

București-Ilfov, Vest și Nord-Vest,  servicii 

de consil iere,  orientare și  formare 

profesională. Dintre acestea, 812 vor 

participa la cursuri  de cali�care și 

recali�care profesională în domeniile: 

Lucrător în comerț, Comerciant vânzător 

mărfuri alimentare, Cameristă, Lucrător în 

izolații, Fierar-betonist, Confecționer 

tâmplărie din aluminiu și mase plastice, 

Confec ţ ioner  geam termoizolator, 

Dulgher-tâmplar-parchetar și Tinichigiu-

vopsitor auto.

Proiectul este implementat împreună cu �lialele din Arad și Cluj, în parteneriat cu 

Patronatul Societăților de Constructii din România și Patronatul Producătorilor de 

Tâmplarie Termoizolantă din România.

În anul 2014, angajații au participat la programe de formare de nivel 1 si 2 organizate în 

domeniile comercial și auto, iar șomerii au frecventat programele de inițiere și 

specializare de Contabilitate primară și Operator introducere validare și prelucrare date.

La sfârșitul anului 2014,  FDP și �lialele sale erau furnizori autorizaţi pentru 14 programe 

de formare de iniţiere, specializare, perfectionare, nivel 1 și 2.

Filiala din Arad a furnizat și programe autorizate de inițiere și specializare cu plată: 

Operator introducere, prelucrare și validare date;  Formator; Competenţe transversale și 

Lucrător comercial.
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PROGRAME DE OCUPARE

Fundația Dezvoltarea Popoarelor sprijină persoanele a�ate în căutarea unui loc de 

muncă și angajații prin servicii de consiliere, orientare, formare profesională și mediere 

pe piața muncii.

Aceste servicii sunt oferite în mod gratuit în perioada 2014-2015 în cadrul a două 

proiecte co�nanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

PROIECTELE ÎN CIFRE

Număr beneficiari/  
Tip serviciu 

Național București Arad Cluj 

informare/orientare/consiliere 
profesională 502 336 110 56 

formare profesională-persoane 
calificate  457 57 92 308 

tutorat  108 20 79 9 

persoane care au beneficiat de 
mediere 25 10 15 0 

nr firme implicate colaboratoare 72 50 10 12 

persoane angajate 5 0 5 0 
 

  
 

 

 

 Proiectul  “Cali�că-te pentru o șansă 

r e a l ă  p e  p i a ț a  m u n c i i ”  I D 

POSDRU/134/5.1/G/130409 (aprilie 

2014-septembrie 2015) își propune să 

sprijine 324 de persoane din regiunea 

Bucuresti-Ilfov în vederea integrării pe 

piața muncii. Vor � organizate programe 

de formare pentru 298 de persoane, în 

meseriile: Comerciant vânzător mărfuri 

alimentare, Sudor electric, Contabilitate, 

Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Patiser și 

B r u t a r  p a t i s e r ,  C o m p e t e n ț e 

antreprenoriale, Mecanic auto, Operator 

introducere, validare si prelucrare date, 

iar minimum 49 de persoane vor � 

angajate.  

Al doilea proiect, ”Cali�că-te! Dă-ți o 

ș a n s ă  l a  o  v i a ț a  m a i  b u n ă ! ” ,  I D 

POSDRU/164/2.3/S/137877 (apri l ie 

2014–octombrie 2015) va oferi unui 

număr de 962 angajați din regiunile 

București-Ilfov, Vest și Nord-Vest,  servicii 

de consil iere,  orientare și  formare 

profesională. Dintre acestea, 812 vor 

participa la cursuri  de cali�care și 

recali�care profesională în domeniile: 

Lucrător în comerț, Comerciant vânzător 

mărfuri alimentare, Cameristă, Lucrător în 

izolații, Fierar-betonist, Confecționer 

tâmplărie din aluminiu și mase plastice, 

Confec ţ ioner  geam termoizolator, 

Dulgher-tâmplar-parchetar și Tinichigiu-

vopsitor auto.

Proiectul este implementat împreună cu �lialele din Arad și Cluj, în parteneriat cu 

Patronatul Societăților de Constructii din România și Patronatul Producătorilor de 

Tâmplarie Termoizolantă din România.

În anul 2014, angajații au participat la programe de formare de nivel 1 si 2 organizate în 

domeniile comercial și auto, iar șomerii au frecventat programele de inițiere și 

specializare de Contabilitate primară și Operator introducere validare și prelucrare date.

La sfârșitul anului 2014,  FDP și �lialele sale erau furnizori autorizaţi pentru 14 programe 

de formare de iniţiere, specializare, perfectionare, nivel 1 și 2.

Filiala din Arad a furnizat și programe autorizate de inițiere și specializare cu plată: 

Operator introducere, prelucrare și validare date;  Formator; Competenţe transversale și 

Lucrător comercial.



12 13

  

 

 

 

PROGRAME PENTRU 
PERSOANE VULNERABILE

Pe baza experienței din domeniul economiei sociale prin crearea în anul 2012 a 

”Fabricii de mozaic”, începând cu luna octombrie 2014 Fundația Dezvoltarea 

Popoarelor implementează un nou proiect de economie socială cu titlul ”SuccES 

Întreprinderi sustenabile pentru incluziune”. 

În vederea facilitării accesului pe piața muncii a 120 de persoane din grupuri 

vulnerabile au fost în�ințate și dezvoltate patru structuri ale economiei sociale. În 

Ilfov, localitatea Popești-Leordeni a fost dezvoltată întreprinderea socială Proiect 

Mozaic, specializată în realizarea mozaicului ceramic, în județul Arad a fost 

construită o fabrică care produce pavele, iar la Cluj și în Dâmbovița două �rme 

demarează activitatea în domeniul serviciilor de curățenie. 

Pe parcursul proiectului vor � create 21 locuri de muncă noi, dintre care 14 pentru 

persoane vulnerabile, iar 26 de tineri vor bene�cia de stagii și burse de inserție în 

cadrul celor patru structuri de economie socială.

Proiectul este implementat de Fundația Dezvoltarea Popoarelor în parteneriat 

cu Filialele Arad, Dâmbovița și Cluj, Primăria Orașului Sântana, SC Proiect Mozaic 

SRL, FDP Store Team SRL.

Proiectul este co�nanțat  din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Fundației Dezvoltarea Popoarelor a implementat primul proiect de cooperare 

pentru dezvoltare care a avut ca scop îmbunătățirea calității vieții a 100 de femei 

din Betleem și Regiunea Hebron ai căror copii sufereau de dizabilități auditive. 

Femeile au participat la ateliere asupra drepturilor omului și la ateliere cineforum 

privind rolul femeii in societate iar peste 100 de părinți au fost implicați în 

procesul educațional și de recuperare auditivă a propriilor copii. 

Parteneriatul s-a realizat împreună cu Institutul ponti�cal pentru reabilitare 

audio-fonetică “Effeta Paolo VI”, Betleem, care și-a consolidat metodologia de 

furnizare a serviciilor lor socio-educative pentru copii cu dizabilități educative și 

pentru familiile acestora și cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în 

Europa și Asia centrală, București, România.

Proiectul ”Femei active în comunitate, responsabile în familie. Creșterea participării 

femeilor din Bethlehem și regiunea Hebron, Palestina la viața socială” a fost              

co�nanțat de Ministerul Afacerilor Externe al României din bugetul de Asistență 

O�cială pentru Dezvoltare.
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 În seara de 10 decembrie, la Catedrala 
Catolică Sfântul Iosif din București a 
avut loc Concertul Caritabil în favoarea 
a 100 de copii care trăiesc pe rampa de 
gunoi din Pata Rât. 

Concertul a fost suținut de Corul de 
Camera "PRELUDIU", a�at sub bagheta 
dirijorului Voicu Enăchescu, care de 
șapte ani susține pro bono acțiunile 
Fundației Dezvoltarea Popoarelor, iar 
actorul Adrian Păduraru a transmis 
e m o ț i a  s � n t e i  s ă r b ă t o r i  p r i n 
sensibilitatea poeziilor recitate.

La Concert au participat zece copii cu 
risc de abandon școlar de la Centrul 

Școală După Școală din București care 
și-au prezentat desenele făcute în dar 
pentru copiii din Pata Rât și care au 
transmis mesaje pozitive, libere prin 
tricourile purtate.  

Concer tul  a  fost  organizat  sub 
patronajul  Ambasadei I tal iei  la 
București, cu sprijinul Centrului 
Național de Artă ”Tinerimea Română”, 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 
București și a sponsorilor: Italrom 
Inginerie Internațională, Update 
Advertising, Unicredit Consumer 
Financing IFN,  Telecomponenti 
România, Cosimo International și 
Studio Aplus Advisory.

 

 

 

 

 

 

 

EVENIMENTE

Programul Voluntar de Profesie la �nal
   

În perioada octombrie – aprilie 2014,  Anca Lazăr a fost unul dintre cei 17 
Voluntari de Profesie susținuți de Fundația Vodafone Romania care a renunțat la 
mediul privat pentru a-și desfășura activitatea în cadrul unei organizații. Timp de 
șase luni s-a implicat în programele educaționale ale Fundației Dezvoltarea 
Popoarelor și a participat la activitățile de strângere de fonduri în scopul 
susținerii proiectelor.

Vizita Reprezentanței Comisiei Europene 
la Fabrica de mozaic
   

În august 2014, doamna Angela Filote, șefa Reprezentanței Comisiei Europene la 
București, a vizitat Fabrica de mozaic, întreprindere socială creată de FDP în anul 
2012. 

Inaugurare Centru de Servicii de Ocupare și Formare Profesională
  

Fundația Dezvoltarea Popoarelor a inaugurat la sfârșitul anului 2014 Centrului de 
servicii de ocupare și formare profesională din București care  oferă servicii de 
consiliere și formare profesională șomerilor și angajaților din București și Ilfov.

”PALESTINA - CHIPURI ȘI VOCI ALE DEZVOLTĂRII”, expoziție de fotogra�e
 

În luna septembrie, Biblioteca Națională a României, București, a găzduit 
expoziția de fotogra�e ”PALESTINA - CHIPURI ȘI VOCI ALE DEZVOLTĂRII” realizată 
în cadrul proiectului ”Femei active în comunitate, responsabile în familie. Creșterea 
participării femeilor din Betleem și regiunea Hebron, Palestina la viața socială”, 
co�nanțat de Ministerul Afacerilor Externe al României din bugetul de Asistență 
O�cială pentru Dezvoltare.

”BEAMS, Liberi de stereotipuri”, expoziție de fotogra�e și proiecție �lm 
  

 În perioada 11 – 14 noiembrie a avut loc expoziția de fotogra�e și proiecție �lm 
“BEAMS- Liberi de Stereotipuri” la  Biblioteca Națională a României, București în 
cadrul căreia au fost prezentate materiale culturale realizate de 50 de elevi de la 
patru școli din București care au participat la programul pilot de educație pentru 
antidiscriminare din cadrul proiectului ”BEAMS - Breaking Down European 
Attitudes towards Migrant/ Minority Stereotype” co�nanțat de Comisia Europeană. 

 

Seară de colind și poezie, Concert Caritabil, ediția a VII-a
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RAPORT FINANCIAR

31  angajați permanenți

CONSILIUL DIRECTOR (2015) RESURSE UMANE

 

VENITURI - BUCUREȘTI

CHELTUIELI - BUCUREȘTI

lei, conform bilantului procent
Fonduri publice interne 1.697.312                       69,66%
Fonduri structurale (FSE POSDRU) 1.648.107                       67,64%
Cooperare pentru dezvoltare -MAE 49.205                             2,02%
Finanțări internaționale 515.310                           21,15%
a. instituționale: UE (Regione Veneto) 151.076                           6,20%
b. private: AVSI, FRM, Renovabis, ENEL CUORE 364.233                           14,95%
Finantari private interne 215.393                           8,84%
Donații și sponsorizări 181.746                           7,46%
Dobânzi bancare 25.875                             1,06%
Valori�cări bunuri -                                     0,00%
Altele (subvenții, diferențe de curs) 1.068                               0,04%

Ale venituri din activitatile fara scop patrimonial 6.705                               0,28%
Venituri din activitate economica 8.602                               0,35%
TOTAL  2.436.616                       100,00%

Resurse umane, din care:                           1.355.894     61,4%
Angajați permanenți                          1.257.452     

Colaboratori 98.442                             
Bunuri și servicii, din care:                              485.417     22,0%

Costuri cu stocurile                                89.882     
Costuri cu servicii                             395.535     

Subventii/ ajutoare acordate                              181.073     8,2%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate 43.496                             2,0%

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 142.188                           6,4%
TOTAL 2.208.068                       100%
excedent /de�cit 2014 228.549                           

 

 

BUCUREȘTI

PARTENERI

SPONSORI

DATE FINANCIARE

FINANȚATORI

Presedinte: IULIAN TIREAN
Vicepresedinte: SIMONA BUCIOACA
Membru: VIRGINIA IACOBESCU
Membru: ALFONSO FOSSÁ
Membru: LACRAMIOARA REDIU 
Director executiv: SIMONA CAROBENE

Ÿ AVSI Italia
Ÿ Fundația Enel Cuore
Ÿ Ambasada Italiei la București
Ÿ Proiect Mozaic
Ÿ Arhidieceza Romano-Catolică de București
Ÿ CdO Opere Sociali Italia
Ÿ Centrul Național de Artă ”Tinerimea Română”
Ÿ Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului - DGASPC Sector 3
Ÿ Regione del Veneto Italia
Ÿ “Effeta Paolo VI”, Betleem, Palestina
Ÿ Școala Gimnazială ”Barbu Delavrancea” București
Ÿ Comitato Italiano Associazioni e ONG in Romania - CIAO
Ÿ Patronatul Societăților de Constructii din România 
Ÿ Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta  

Ÿ Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane

Ÿ Fundația Real Madrid
Ÿ Fundația Vodafone România
Ÿ Primăria Sector 3
Ÿ Ministerul Afacerilor Externe al României din bugetul de Asistență O�cială pentru 

Dezvoltare
Ÿ Comisia Europeană
Ÿ Fundația Renovabis
Ÿ Fundația Enel Cuore

Ÿ Italrom Inginerie Internațională SRL
Ÿ Update Advertising
Ÿ Unicredit Consumer Financing IFN SA
Ÿ Telecomponenti România SRL

Ÿ Studio Aplus SRL
Ÿ Amiq Eda SRL
Ÿ Millward Brown SRL
Ÿ DB Schenker Romtrans SA
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Ÿ Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta  

Ÿ Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane

Ÿ Fundația Real Madrid
Ÿ Fundația Vodafone România
Ÿ Primăria Sector 3
Ÿ Ministerul Afacerilor Externe al României din bugetul de Asistență O�cială pentru 

Dezvoltare
Ÿ Comisia Europeană
Ÿ Fundația Renovabis
Ÿ Fundația Enel Cuore

Ÿ Italrom Inginerie Internațională SRL
Ÿ Update Advertising
Ÿ Unicredit Consumer Financing IFN SA
Ÿ Telecomponenti România SRL

Ÿ Studio Aplus SRL
Ÿ Amiq Eda SRL
Ÿ Millward Brown SRL
Ÿ DB Schenker Romtrans SA
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Presedinte: IULIAN TIREAN
Membru: VIRGINIA IACOBESCU
Membru: ALFONSO FOSSÁ
Director executiv: VASILE NITA 

CONSILIUL DIRECTOR (2015)

 
 

PARTENERI

DATE FINANCIARE

FINANȚATORI

SPONSORI

 

 

 

 

VENITURI - ARAD lei, conform bilantului procent
Fondul Social European - POSDRU                              530.540     90%
Finanțări internaționale 
a. instituționale: Erasmus +                                 18.025     3%
b. private:  SAD                                 13.990     2%
Subvenții de la bugetul de stat, local                                          -       -
Donații, sponsorizări                                   1.400     0%
Redirectionare 2%                                   2.552     0%
Dobânzi bancare                                         44     0%
Diferența favorabilă curs valutar                                   3.728     1%
Cursuri cu plata                                 17.100     3%
TOTAL  587.379                          

                         

 100,00%

CHELTUIELI - ARAD
Resurse umane, din care                              386.056     70,9%
Angajați permanenți 344.687                           
Experți externi                                 41.369     
Bunuri și servicii, din care:                                 87.173     16,0%
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 
haine, birotică)                                 24.923     
Achiziționare servicii (organizare evenimente, 
transport, reparații auto, audit, asigurări, 
publicații/tipăriri) 62.250                             
Subventii, donatii 13.509                             2,5%
Costuri administrative 14.418                             2,65%

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 43.230                             7,9%
TOTAL 544.386                           100,00%
excedent 2014 42.993                             

5  angajați  

RESURSE UMANE

ARAD

Ÿ Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Ÿ Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – AJOFM Arad
Ÿ Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului – DGASPC Arad
Ÿ Direcția de Dezvoltare  și Asistență Comunitară Arad-DDAC Arad
Ÿ Primăria Muncipiului Arad
Ÿ Primăria Orașului Sântana
Ÿ Primăria Comunei Felnac, Șagu, Secisigiu, Vinga, Macea, Șimand
Ÿ Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii - �liala Arad – 

CNIPMMR
Ÿ Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad
Ÿ Morar Consulting SRL
Ÿ METRO Cash & Carry SRL
Ÿ Bârlogul lui Ursache SRL
Ÿ BAVROM SRL 

Ÿ Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane

Ÿ Uniunea Europeană prin programul ERASMUS

Ÿ Schenker Romtrans SA
Ÿ Morar Consulting SRL
Ÿ Aspius SRL
Ÿ Nuova Multiservice Societate Cooperativa SC
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Presedinte: IULIAN TIREAN
Membru: VIRGINIA IACOBESCU
Membru: ALFONSO FOSSÁ
Director executiv: VASILE NITA 

CONSILIUL DIRECTOR (2015)

 
 

PARTENERI

DATE FINANCIARE

FINANȚATORI

SPONSORI

 

 

 

 

VENITURI - ARAD lei, conform bilantului procent
Fondul Social European - POSDRU                              530.540     90%
Finanțări internaționale 
a. instituționale: Erasmus +                                 18.025     3%
b. private:  SAD                                 13.990     2%
Subvenții de la bugetul de stat, local                                          -       -
Donații, sponsorizări                                   1.400     0%
Redirectionare 2%                                   2.552     0%
Dobânzi bancare                                         44     0%
Diferența favorabilă curs valutar                                   3.728     1%
Cursuri cu plata                                 17.100     3%
TOTAL  587.379                          

                         

 100,00%

CHELTUIELI - ARAD
Resurse umane, din care                              386.056     70,9%
Angajați permanenți 344.687                           
Experți externi                                 41.369     
Bunuri și servicii, din care:                                 87.173     16,0%
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 
haine, birotică)                                 24.923     
Achiziționare servicii (organizare evenimente, 
transport, reparații auto, audit, asigurări, 
publicații/tipăriri) 62.250                             
Subventii, donatii 13.509                             2,5%
Costuri administrative 14.418                             2,65%

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 43.230                             7,9%
TOTAL 544.386                           100,00%
excedent 2014 42.993                             

5  angajați  

RESURSE UMANE

ARAD

Ÿ Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Ÿ Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – AJOFM Arad
Ÿ Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului – DGASPC Arad
Ÿ Direcția de Dezvoltare  și Asistență Comunitară Arad-DDAC Arad
Ÿ Primăria Muncipiului Arad
Ÿ Primăria Orașului Sântana
Ÿ Primăria Comunei Felnac, Șagu, Secisigiu, Vinga, Macea, Șimand
Ÿ Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii - �liala Arad – 

CNIPMMR
Ÿ Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad
Ÿ Morar Consulting SRL
Ÿ METRO Cash & Carry SRL
Ÿ Bârlogul lui Ursache SRL
Ÿ BAVROM SRL 

Ÿ Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane

Ÿ Uniunea Europeană prin programul ERASMUS

Ÿ Schenker Romtrans SA
Ÿ Morar Consulting SRL
Ÿ Aspius SRL
Ÿ Nuova Multiservice Societate Cooperativa SC
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Presedinte: IULIAN TIREAN
Membru: VIRGINIA IACOBESCU
Membru: ALFONSO FOSSÁ 
Director executiv: ALEXANDRINA KISS

14  angajați  

CONSILIUL DIRECTOR (2015) RESURSE UMANE

 

 

PARTENERI

DATE FINANCIARE

FINANȚATORI

SPONSORI

 

 

 

 

 

VENITURI - CLUJ lei, conform bilanțului procent
Fondul Social European - POSDRU 131.854 20,94%
Finanțări internaționale 200.763
a. instituționale -
b. private:           200.763 31,88%
subvenții de la bugetul de stat, local 77.162 12,25%
donații, sponsorizări 500 0,08%
Dobânzi bancare 4 0,00%
Diferența favorabilă curs valutar 0 -
Cursuri cu plata 219.454 34,85%
altele
TOTAL  629.737 100,00%

CHELTUIELI - CLUJ
Resurse umane, din care 420.076 56,62%

Angajați permanenți 334.658
Experți externi 85.418

Bunuri și servicii, din care: 209.986 28,30%
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 

haine, birotică) 100.076
Achiziționare servicii (organizare evenimente, 

transport, reparații auto, audit, asigurări, 
publicații/tipăriri) 109.910

Subventii participanti cursuri 2.916 0,39%
Costuri administrative 62.551 8,43%

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 46.447 6,26%
TOTAL 741.976 100,00%
de� cit 2014 112.239

CLUJ

Ÿ Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj
Ÿ FONPC
Ÿ Universitatea  Babeș Bolyai – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Ÿ Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
Ÿ Fundația Prison Fellowship Romania 
Ÿ Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

Ÿ Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane

Ÿ Small Steps Project
Ÿ Consiliul Local Cluj-Napoca
Ÿ United Way Romania

Ÿ Small Foot Print
Ÿ Genpact 
Ÿ General Plants
Ÿ Gustos Catering
Ÿ Auto Tony
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Presedinte: IULIAN TIREAN
Membru: VIRGINIA IACOBESCU
Membru: ALFONSO FOSSÁ 
Director executiv: ALEXANDRINA KISS

14  angajați  

CONSILIUL DIRECTOR (2015) RESURSE UMANE

 

 

PARTENERI

DATE FINANCIARE

FINANȚATORI

SPONSORI

 

 

 

 

 

VENITURI - CLUJ lei, conform bilanțului procent
Fondul Social European - POSDRU 131.854 20,94%
Finanțări internaționale 200.763
a. instituționale -
b. private:           200.763 31,88%
subvenții de la bugetul de stat, local 77.162 12,25%
donații, sponsorizări 500 0,08%
Dobânzi bancare 4 0,00%
Diferența favorabilă curs valutar 0 -
Cursuri cu plata 219.454 34,85%
altele
TOTAL  629.737 100,00%

CHELTUIELI - CLUJ
Resurse umane, din care 420.076 56,62%

Angajați permanenți 334.658
Experți externi 85.418

Bunuri și servicii, din care: 209.986 28,30%
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 

haine, birotică) 100.076
Achiziționare servicii (organizare evenimente, 

transport, reparații auto, audit, asigurări, 
publicații/tipăriri) 109.910

Subventii participanti cursuri 2.916 0,39%
Costuri administrative 62.551 8,43%

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 46.447 6,26%
TOTAL 741.976 100,00%
de� cit 2014 112.239

CLUJ

Ÿ Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj
Ÿ FONPC
Ÿ Universitatea  Babeș Bolyai – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Ÿ Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
Ÿ Fundația Prison Fellowship Romania 
Ÿ Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

Ÿ Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane

Ÿ Small Steps Project
Ÿ Consiliul Local Cluj-Napoca
Ÿ United Way Romania

Ÿ Small Foot Print
Ÿ Genpact 
Ÿ General Plants
Ÿ Gustos Catering
Ÿ Auto Tony
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Presedinte: VIRGINIA IACOBESCU
Membru: IULIAN TIREAN
Membru: ALFONSO FOSSA
Director executiv: ADRIAN LUNGU

6  angajați  

CONSILIUL DIRECTOR (2015)

RESURSE UMANE

 

 

PARTENERI

DATE FINANCIARE

FINANȚATORI

VENITURI  - DÂMBOVIȚA lei, conform bilantului procent
Fondul Social European - POSDRU 46.306                             92%
Finanțări internaționale
a. instituționale -                                     0%
b. private:            SAD -                                     0%
subvenții de la bugetul de stat, local -                                     
donații, sponsorizări 1.743                               3%
Dobânzi bancare 1.584                               3%
Diferența favorabilă curs valutar -                                     0%
valori�cări bunuri -                                     0%
altele 842                                   2%
TOTAL 50.475                             100%

CHELTUIELI - DÂMBOVIȚA valoare procent
Resurse umane                              107.805     53%

Angajați permanenți                             104.805     
Experți externi 3.000                               

Bunuri și servicii                                 47.436     23%
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 

haine, birotică)                                14.944     
Achiziționare servicii (organizare evenimente, 

transport, reparații auto, audit, asigurări, 
publicații/tipăriri)                                32.492     

Subventii participanti cursuri 17.921                             8,7%
Costuri administrative 1.590                               1%

Amortizare, provizioane si diferențe curs valutar 30.111                             15%
TOTAL 204.863                           100%
excedent 2014 154.388   

 

DÂMBOVIȚA

Ÿ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dâmbovița
Ÿ Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița
Ÿ Școala Gimnazială Cojasca
Ÿ Școala Gimnazială Fântânele
Ÿ Primăria comunei Cojasca 

Ÿ Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane
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Presedinte: VIRGINIA IACOBESCU
Membru: IULIAN TIREAN
Membru: ALFONSO FOSSA
Director executiv: ADRIAN LUNGU

6  angajați  

CONSILIUL DIRECTOR (2015)

RESURSE UMANE

 

 

PARTENERI

DATE FINANCIARE

FINANȚATORI

VENITURI  - DÂMBOVIȚA lei, conform bilantului procent
Fondul Social European - POSDRU 46.306                             92%
Finanțări internaționale
a. instituționale -                                     0%
b. private:            SAD -                                     0%
subvenții de la bugetul de stat, local -                                     
donații, sponsorizări 1.743                               3%
Dobânzi bancare 1.584                               3%
Diferența favorabilă curs valutar -                                     0%
valori�cări bunuri -                                     0%
altele 842                                   2%
TOTAL 50.475                             100%

CHELTUIELI - DÂMBOVIȚA valoare procent
Resurse umane                              107.805     53%

Angajați permanenți                             104.805     
Experți externi 3.000                               

Bunuri și servicii                                 47.436     23%
Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 

haine, birotică)                                14.944     
Achiziționare servicii (organizare evenimente, 

transport, reparații auto, audit, asigurări, 
publicații/tipăriri)                                32.492     

Subventii participanti cursuri 17.921                             8,7%
Costuri administrative 1.590                               1%

Amortizare, provizioane si diferențe curs valutar 30.111                             15%
TOTAL 204.863                           100%
excedent 2014 154.388   

 

DÂMBOVIȚA

Ÿ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dâmbovița
Ÿ Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița
Ÿ Școala Gimnazială Cojasca
Ÿ Școala Gimnazială Fântânele
Ÿ Primăria comunei Cojasca 

Ÿ Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane



PROIECTE 2014 – 2015 

 

 

Ÿ ”Voluntar de Profesie”, octombrie 2013– aprilie 2014, �nanțat de Fundația Vodafone România
 

Ÿ ”Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”, �nanțat de Fundația Real Madrid, 
Fundația Vodafone România și Primăria Sector 3.

 

Ÿ Centrele Școală După Școală din București și Dâmbovița susținute prin sponsorizări de la 
companii.

 

Ÿ Centrul Școală După Școală din Cluj,  �nanțat de United Way România
 

Ÿ Programele de intervenție în comunitatea Pata în favoarea copiilor și a mamelor care locuiesc 
pe rampa de gunoi, prin oferire de servicii socio-educative, consiliere și suport pentru copii și 
mame:  Kindergarten �nanțat de Small Steps project; Centru de consiliere pentru părinți și copii 
�nanțat de Consiliul local

 

Ÿ Formare! Deprindere!Pregatire! Mame Tinere în comunități defavorizate! un program adresat 
mamelor tinere cu copii mici prin oferire de servicii soio-educative, suport nutrițional pentru 
copiii până în 3 ani, asistență medicală și juridică. Program implementat în Dâmbovița și    
Cluj-Napoca, �nanțat de Fondul ONG.

 

Ÿ ”BEAMS- Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes”, ianuarie 
2013-decembrie 2014,  �nanțat de Comisia Europeană.

 

Ÿ ”Femei active în comunitate, responsabile în familie. Creșterea participării femeilor din Betleem și 
regiunea Hebron, Palestina la viața socială”, septembrie 2013 - septembrie 2014,  co�nanțat de 
Ministerul Afacerilor Externe al României din bugetul de Asistență O�cială pentru Dezvoltare, 
buget total 63.630,06 Euro

 

Ÿ ”PRISM: Preventing, redressing and inhibiting hate speech in new media”, decembrie 2014-aprilie 
2016, �nanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Justiție, 2.2.3 Combaterea 
Diferitelor forme de manifestare a rasismului și a xenofobiei.

 

Ÿ ”Education towards responsability, families for future”, �nanțat de Fundația Renovabis, buget 
total 46.438 euro.

  

Ÿ ”SuccES Întreprinderi sustenabile pentru incluziune”, octombrie 2014-septembrie 2015, 
co�nanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, buget total 2.426.893,56 lei

 

Ÿ „Cali�că-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!” POSDRU/164/2.3/S/137877, aprilie 
2014–octombrie 2015, co�nanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, buget total 2.037.322,05 lei.

  

Ÿ ”Cali�că-te pentru o șansă reală pe piața muncii", POSDRU/134/5.1/G/130409, aprilie 
2014–septembrie 2015, co�nanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, buget total 2.169.922 lei.

 

Ÿ ”Investiție în sustenabilitate”, program de dezvoltarea a metodelor de fundraising, �nanțat de 
Fundația Vodafone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

MULȚUMIM SPONSORILOR 
ȘI PARTENERILOR 

24 25

  

AFILIERE
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ISTORIC

1996
Ÿ este creată Fundația Dezvoltarea Popoarelor 

prin Susținere Reciprocă, de către voluntari 
italiani și români, cu sprijinul organizației 
italiene AVSI

Ÿ în parteneriat cu AVSI se restructurează 
pavilionul pediatric ”Casa Doru” din Spitalul 
”Dr Victor Babeș”

1997
Ÿ începe programul ”Susținere la distanță” în 

parteneriat cu organizația AVSI, în favoarea 
copiilor de la Centrul ”Sfânta Ecaterina” din 
București și a familiilor în di�cultate din județul 
Cluj 

Ÿ personalul medical din spitale de boli 
infecțioase din București este format la Spitalul 
Bambin Gesu'-Roma

Ÿ au loc misiuni dermatologice ale medicilor de 
la Bambin Gesu' pentru tratarea copiilor 
seropozitivi 

1998
Ÿ cu sprijin UNICEF începe primul proiect de 

dezinstituționalizare a copiilor seropozitivi 
abandonați în Spitalul Dr ”Victor Babeș” și Vidra

Ÿ intervenție de urgență în județul Mureș în 
favoarea victimelor inundațiilor, grație unui 
proiect �nanțat de UE-ECHO 

1999 
Ÿ se începe intervenția în comunitatea de romi 

din satul Iazu, Cojasca județul Dâmbovița, în 
cadrul unui parteneriat cu AVSI și CESAL

Ÿ 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

Ÿ cu sprijinul FRDS începe intervenția de 
prevenire a TBC în comuna Mănăstirea, județul 
Călărași

2000 
Ÿ 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 
Ÿ în apropiere de București se deschide a doua 

casă de tip familial pentru alți 7 copii 
abandonați

Ÿ cu sprijinul UNICEF începe proiectul de 
prevenire a abandonului în Maternitatea Arad 

Ÿ se inaugurează grădinița din Satul Iazu- 
Cojasca, cu �nanțare de la Primăria Madrid, 
donatori privați din Italia și UNICEF

Ÿ intervenție de urgență în localitatea Sânpaul, 
județul  Mureș,  în favoarea vict imelor 
inundațiilor, grație unui proiect �nanțat de UE-
ECHO 

2002 
Ÿ în București se deschide a treia casă de tip 

familial pentru 5 copii abandonați
Ÿ FDP demarează cu �nanțare USAID un proiect 

de dezinstituționalizare a copiilor seropozitivi 
grație căruia 7 copii vor � integrați în 6 familii 
de asistenți maternali 

2003
Ÿ sensibilizare privind integrarea copiilor 

seropozitivi în școli de masă la nivelul a 11 
județe cu sprijinul UNICEF și UE-Phare

Ÿ demarează primul proiect de integrare 
profesională la Arad

Ÿ a r e  l o c  p r i m u l  e v e n i m e n t  p u b l i c  d e 
sensibilizare a mediului de afaceri în cadrul  
unei emisiuni Realitatea TV, găzduită de 
actorul Marcel Iureș la Teatrul Act

2004 
Ÿ se deschide centrul de zi ”Luigi” în București
Ÿ are loc prima shimbare a identității vizuale a 

o r g a n i z a ț i e i  c a r e  d e v i n e  ” Fu n d a ț i a 
Dezvoltarea Popoarelor”

2005
Ÿ cu sprijin �nanciar UNICEF se implementează 

un proiect de dezvoltare a capacității 
autorităților locale din 9 localități cu populație 
de romi din Dâmbovița 

Ÿ la Cluj se în�ințează Centrul de dezvoltare de 
abilități de viață independentă pentru tineri 
”Compania”

2006
Ÿ se deschid primele apartamente în care tinerii  

dezinstituționalizați  trăiesc  autonom 
Ÿ F D P  i m p l e m e n t e a z ă  p r i m u l  p r o i e c t 

transnațional de schimburi de experiență în 
domenii cheie: protecția copilului, integrare 
profesională și populație roma, în parteneriat 
cu organizații din România, Itallia, Polonia, 
Bulgaria și Belgia

Ÿ
2007 

Ÿ demarează la nivel național intervenția de 
integrare profesională în colaborare cu 
ASLAM, AVSI în cadrul unui proiect trienal cu 
�nanțarea MAE Italian

Ÿ punctul de lucru Cluj devine �lială cu 
personalitate cu juridică

2008
Ÿ are loc inaugurarea Centrului de servicii 

pentru integrarea profesională a adulților și 
tinerilor în di�cultate  Arad

Ÿ se desfășăară la Cluj primul proiect de 
recrutare și implicare a voluntarilor în activități 
la nivelul comunității grație unei �nanțări 
United Way

Ÿ punctele de lucru din Arad și Dâmbovița 
primesc  personalitate  juridică  și  devin  �liale

2009 
Ÿ sunt inițiate primele activități de cali�care 

profesională în domeniul auto pentru tineri în 
di�cultate cu sprijinul UniCredit Tiriac Bank și 
al AutoItalia

Ÿ FDP și �lialele își întăresc capacitatea 
o rg a n i z a ț i o n a l ă  p r i n t r - u n  p ro ce s  d e 
plani�care strategică, formarea personalului 
în domenii cheie și schimbarea identității 
vizuale

Ÿ experiența FDP în domeniul  HIV este 
recunoscută  la  n ivel  internaț ional  ș i 
transferată unor specialiști din Kazakstan în 
cadrul unui parteneriat cu organizația 
Maksora 

Ÿ se implementează primul proiect �nanțat din 
Fondul Social European de cali�care a 
angajaților din domeniul auto

2010 
Ÿ FDP începe implementarea a trei proiecte 

strategice �nanțate din Fondul Social 
European - POSDRU care permit consolidarea 
intervenției în domeniul ocupării și educației 
și dezvoltă o nouă direcție, cea a economiei 
sociale 

Ÿ începe proiectul de reintegrare voluntară în 
comunitățile de origine a 50 de familiii de romi 

din tabăra ” Triboniano” din Milano în 
parteneriat cu AVSI și Primăria Milano

Ÿ experiența FDP în intervențiile în favoarea 
persoanelor de etnie roma este recunoscută în 
cadrul  unui  proiec t  de schimbur i  de 
experiență la nivel european implementat de 
Cittalia și alte 10 organizații și instituții publice 
din cinci țări europene

2011 
Ÿ FDP în�ințează 6 centre regionale care oferă 

servicii de ocupare în localități urbane 
(București, Arad, Cluj, Dambovita, Olt, Gorj) și 
13 centre rurale în comunități din județele 
Arad și Dambovita 

Ÿ Se inițiază prima activitate de tip întreprindere 
socială la Cluj, în domeniul tâmplăriei pvc

2012 
Ÿ FDP intră într-un parteneriat nivel european și 

implementează în România proiectul ”BEAMS- 
Breaking down European Attitudes towards 
Migrant/Minority Stereotypes” �nanțat de 
Uniunea Europeană

Ÿ Se semnează parteneriatul strategic cu 
Fundația Real Madrid în vederea deschiderii 
Școlii Sociale Sportive de Fotbal la București

Ÿ Se în�ințează întreprinderea socială ”Fabrica 
de mozaic” la București 

Ÿ Finalizarea proiectului de reintegrare a 50 de 
famili i  de romi din tabăra de nomazi 
Triboniano-Italia și selectarea acestuia ca 
model de bună practică în cadrul Convenției 
Împotriva Sărăciei organizată la Comisia 
Europeană

2013 
Ÿ se  implementează pr imul  proiec t  de 

combatere a formelor discriminării, ”BEAMS- 
Breaking down European Attitudes towards 
Migrant/Minority Stereotypes”

2014 
Ÿ FDP implementează primul proiect de 

cooperare internațională ”Femei active în 
comunitate, responsabile în familie. Creșterea 
participării  femeilor din Bethlehem și 
regiunea Hebron, Palestina la viața socială”, 
co�nanțat de Ministerul Afacerilor Externe al 
României din bugetul de Asistență O�cială 
pentru Dezvoltare.

Ÿ se inaugurează Centrul de Servicii de Ocupare 
și Formare Profesională din București.

… de 19 ani 
Protagoniști în educație
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ISTORIC

1996
Ÿ este creată Fundația Dezvoltarea Popoarelor 

prin Susținere Reciprocă, de către voluntari 
italiani și români, cu sprijinul organizației 
italiene AVSI

Ÿ în parteneriat cu AVSI se restructurează 
pavilionul pediatric ”Casa Doru” din Spitalul 
”Dr Victor Babeș”

1997
Ÿ începe programul ”Susținere la distanță” în 

parteneriat cu organizația AVSI, în favoarea 
copiilor de la Centrul ”Sfânta Ecaterina” din 
București și a familiilor în di�cultate din județul 
Cluj 

Ÿ personalul medical din spitale de boli 
infecțioase din București este format la Spitalul 
Bambin Gesu'-Roma

Ÿ au loc misiuni dermatologice ale medicilor de 
la Bambin Gesu' pentru tratarea copiilor 
seropozitivi 

1998
Ÿ cu sprijin UNICEF începe primul proiect de 

dezinstituționalizare a copiilor seropozitivi 
abandonați în Spitalul Dr ”Victor Babeș” și Vidra

Ÿ intervenție de urgență în județul Mureș în 
favoarea victimelor inundațiilor, grație unui 
proiect �nanțat de UE-ECHO 

1999 
Ÿ se începe intervenția în comunitatea de romi 

din satul Iazu, Cojasca județul Dâmbovița, în 
cadrul unui parteneriat cu AVSI și CESAL

Ÿ 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

Ÿ cu sprijinul FRDS începe intervenția de 
prevenire a TBC în comuna Mănăstirea, județul 
Călărași

2000 
Ÿ 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 
Ÿ în apropiere de București se deschide a doua 

casă de tip familial pentru alți 7 copii 
abandonați

Ÿ cu sprijinul UNICEF începe proiectul de 
prevenire a abandonului în Maternitatea Arad 

Ÿ se inaugurează grădinița din Satul Iazu- 
Cojasca, cu �nanțare de la Primăria Madrid, 
donatori privați din Italia și UNICEF

Ÿ intervenție de urgență în localitatea Sânpaul, 
județul  Mureș,  în favoarea vict imelor 
inundațiilor, grație unui proiect �nanțat de UE-
ECHO 

2002 
Ÿ în București se deschide a treia casă de tip 

familial pentru 5 copii abandonați
Ÿ FDP demarează cu �nanțare USAID un proiect 

de dezinstituționalizare a copiilor seropozitivi 
grație căruia 7 copii vor � integrați în 6 familii 
de asistenți maternali 

2003
Ÿ sensibilizare privind integrarea copiilor 

seropozitivi în școli de masă la nivelul a 11 
județe cu sprijinul UNICEF și UE-Phare

Ÿ demarează primul proiect de integrare 
profesională la Arad

Ÿ a r e  l o c  p r i m u l  e v e n i m e n t  p u b l i c  d e 
sensibilizare a mediului de afaceri în cadrul  
unei emisiuni Realitatea TV, găzduită de 
actorul Marcel Iureș la Teatrul Act

2004 
Ÿ se deschide centrul de zi ”Luigi” în București
Ÿ are loc prima shimbare a identității vizuale a 

o r g a n i z a ț i e i  c a r e  d e v i n e  ” Fu n d a ț i a 
Dezvoltarea Popoarelor”

2005
Ÿ cu sprijin �nanciar UNICEF se implementează 

un proiect de dezvoltare a capacității 
autorităților locale din 9 localități cu populație 
de romi din Dâmbovița 

Ÿ la Cluj se în�ințează Centrul de dezvoltare de 
abilități de viață independentă pentru tineri 
”Compania”

2006
Ÿ se deschid primele apartamente în care tinerii  

dezinstituționalizați  trăiesc  autonom 
Ÿ F D P  i m p l e m e n t e a z ă  p r i m u l  p r o i e c t 

transnațional de schimburi de experiență în 
domenii cheie: protecția copilului, integrare 
profesională și populație roma, în parteneriat 
cu organizații din România, Itallia, Polonia, 
Bulgaria și Belgia

Ÿ
2007 

Ÿ demarează la nivel național intervenția de 
integrare profesională în colaborare cu 
ASLAM, AVSI în cadrul unui proiect trienal cu 
�nanțarea MAE Italian

Ÿ punctul de lucru Cluj devine �lială cu 
personalitate cu juridică

2008
Ÿ are loc inaugurarea Centrului de servicii 

pentru integrarea profesională a adulților și 
tinerilor în di�cultate  Arad

Ÿ se desfășăară la Cluj primul proiect de 
recrutare și implicare a voluntarilor în activități 
la nivelul comunității grație unei �nanțări 
United Way

Ÿ punctele de lucru din Arad și Dâmbovița 
primesc  personalitate  juridică  și  devin  �liale

2009 
Ÿ sunt inițiate primele activități de cali�care 

profesională în domeniul auto pentru tineri în 
di�cultate cu sprijinul UniCredit Tiriac Bank și 
al AutoItalia

Ÿ FDP și �lialele își întăresc capacitatea 
o rg a n i z a ț i o n a l ă  p r i n t r - u n  p ro ce s  d e 
plani�care strategică, formarea personalului 
în domenii cheie și schimbarea identității 
vizuale

Ÿ experiența FDP în domeniul  HIV este 
recunoscută  la  n ivel  internaț ional  ș i 
transferată unor specialiști din Kazakstan în 
cadrul unui parteneriat cu organizația 
Maksora 

Ÿ se implementează primul proiect �nanțat din 
Fondul Social European de cali�care a 
angajaților din domeniul auto

2010 
Ÿ FDP începe implementarea a trei proiecte 

strategice �nanțate din Fondul Social 
European - POSDRU care permit consolidarea 
intervenției în domeniul ocupării și educației 
și dezvoltă o nouă direcție, cea a economiei 
sociale 

Ÿ începe proiectul de reintegrare voluntară în 
comunitățile de origine a 50 de familiii de romi 

din tabăra ” Triboniano” din Milano în 
parteneriat cu AVSI și Primăria Milano

Ÿ experiența FDP în intervențiile în favoarea 
persoanelor de etnie roma este recunoscută în 
cadrul  unui  proiec t  de schimbur i  de 
experiență la nivel european implementat de 
Cittalia și alte 10 organizații și instituții publice 
din cinci țări europene

2011 
Ÿ FDP în�ințează 6 centre regionale care oferă 

servicii de ocupare în localități urbane 
(București, Arad, Cluj, Dambovita, Olt, Gorj) și 
13 centre rurale în comunități din județele 
Arad și Dambovita 

Ÿ Se inițiază prima activitate de tip întreprindere 
socială la Cluj, în domeniul tâmplăriei pvc

2012 
Ÿ FDP intră într-un parteneriat nivel european și 

implementează în România proiectul ”BEAMS- 
Breaking down European Attitudes towards 
Migrant/Minority Stereotypes” �nanțat de 
Uniunea Europeană

Ÿ Se semnează parteneriatul strategic cu 
Fundația Real Madrid în vederea deschiderii 
Școlii Sociale Sportive de Fotbal la București

Ÿ Se în�ințează întreprinderea socială ”Fabrica 
de mozaic” la București 

Ÿ Finalizarea proiectului de reintegrare a 50 de 
famili i  de romi din tabăra de nomazi 
Triboniano-Italia și selectarea acestuia ca 
model de bună practică în cadrul Convenției 
Împotriva Sărăciei organizată la Comisia 
Europeană

2013 
Ÿ se  implementează pr imul  proiec t  de 

combatere a formelor discriminării, ”BEAMS- 
Breaking down European Attitudes towards 
Migrant/Minority Stereotypes”

2014 
Ÿ FDP implementează primul proiect de 

cooperare internațională ”Femei active în 
comunitate, responsabile în familie. Creșterea 
participării  femeilor din Bethlehem și 
regiunea Hebron, Palestina la viața socială”, 
co�nanțat de Ministerul Afacerilor Externe al 
României din bugetul de Asistență O�cială 
pentru Dezvoltare.

Ÿ se inaugurează Centrul de Servicii de Ocupare 
și Formare Profesională din București.

… de 19 ani 
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Comuna Dobroești, Șoseaua Fundeni nr. 180, județul Ilfov 
Telefon: +40 (21) 255 22 58/61, Fax: +40 (21) 255 22 59, bucuresti@fdpsr.ro

Arad, Strada Gheorghe Doja nr. 98A, judeţul Arad
Telefon/Fax: +40 (257) 210 100, arad@fdpsr.ro

Fundația Dezvoltarea Popoarelor – București

Fundația Dezvoltarea Popoarelor – Arad

Cluj-Napoca, Strada Emil Petrovici nr. 16, județul Cluj
Telefon/Fax: +40 (264) 433 940, cluj@fdpsr.ro

Fundația Dezvoltarea Popoarelor – Cluj

Sediul social: Comuna Cojasca, Strada Principală nr. 277, județul Dâmbovița
Adresa de corespondență: Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 96, et. 2, județul Dâmbovița
Telefon/Fax: +40 (245) 671 563, dambovita@fdpsr.ro

Fundația Dezvoltarea Popoarelor – Dâmbovița


