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I. CUVÂNT INTRODUCTIV 
 

 

 

 

 

 

 

“Crede în bine!”                                                                                                    

 
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 de ajuns o singură scânteie pentru a genera 

frumusețe, dezvoltare. Rolul nostru a fost și acela de a genera 

schimbare prin implicare proactivă în comunitate. 

 

Pe parcursul anului 2015 am continuat 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 dificultate prin ”redescoperirea” 

valorilor și misiunii organizației, persoana fiind mereu în centrul proiectelor noastre. 

 

De asemenea, am inaugurat servicii specifice pentru tinere mame și copiii acestora, familii în dificultate, dar și 

activități de susținere pentru muncă, pentru a descoperi valorile cu care fiecare persoană a fost înzestrată. 

 

Pe măsura trecerii timpului constatăm existența atâtor problematici ce continuă să necesite atenție și implicare 

directă, situații ce trebuiesc îmbunătățite și noi direcții ce trebuiesc urmate spre a genera schimbare. 

 

 
Simona Carobene, 
Director Executiv 
 

 

 

 

 

 

 

   
 



 
 

4 
 

II. PREZENTARE 
 

La 19 ani de la înfiinţare, FDP rămâne fidelă misiunii sale de a oferi oportunităţi socio-educative şi de 

integrare profesională persoanelor aflate în situaţii de risc social. 

 

În viziunea FDP, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. 

 

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). 

 

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

 prevenirea abandonului școlar 

 promovarea ocupării durabile 

 dezvoltarea inițiativelor de economie socială. 

 

Metoda de lucru a FDP are în vedere o abordare pozitivă, care valorizează persoana, indiferent de 

dificultatea situaţiei în care se află, prin implicare şi participare activă. Valorile FDP sunt: 

 

 Centralitatea persoanei 

 Pornim de la pozitiv (pozitivismul) 

 Facem împreună (munca împreună) 

 Subsidiaritatea 

 Parteneriatul

 
 

 
 

Pe plan național, FDP este membră a: Federației 

ONG-urilor pentru Copil FONPC, Federației 

VOLUM care susține dezvoltarea voluntariatului 

în România, Federaţiei Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), 

Rețelei Române a Întreprinderilor Sociale de 

Inserție prin Activitate Economică (RISE) și a 

Coaliției Ong-urilor pentru Fonduri Structurale.  

 

 

 

 

                                         
Pe plan internațional, FDP este afiliată rețelei 

TANDEM+ și este membru fondator al 

Fundatiei AVSI Network constituită din peste 60 

de organizații din Europa Occidentală, America 

de Nord, Africa şi Asia, care colaborează și 

împărtășesc aceeași metodă de intervenție, sub 

coordonarea Fundației AVSI din Italia. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

5 
 

   
 

 

 

III. PROIECTE IMPLEMENTATE  
 

 

 Califică-te pentru o șansă reală pe piața muncii! 

18 luni (aprilie 2014 – septembrie 2015), 2.169.922 Ron/ Regiunea București-Ilfov, proiect cofinanțat 

din 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, ID POSDRU/134/5.1/G/130409. 

 

 Califică-te! Dă-ți o șansă la o viața mai bună! 

18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015), 4.272.710,74 Ron/ Regiunea București-Ilfov și județele Arad, 

Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud, Sălaj, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2, Corelarea 

învățării pe tot parcusul vieții cu piața muncii, DMI  2.3 – Acces și participare la formare profesională 

continuă, POSDRU/164/2.3/S/137877. 

 

 SuccES – întreprinderi sustenabile pentru incluziune 
Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007- 2013 Investește în oameni! ID POSDRU/168/6.1/S/146329. 

 

 Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București  

12 luni (Iunie 2015 - Iunie 2016) / 29.774 euro / Fundația Vodafone Romania finanțează 15.000 euro, 

Primaria sector 3 București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București 

sector 3. 

 

 Centre Școală după Școală la nivel național 

În prezent au loc activități educative în cadrul Laboratoarelor de Tranziție din cadrul Școlii Sociale 

Sportive Real Madrid.  

 

 Parteneriat public-privat pentru familii autonome 

12 luni (01.05.2015- 30.04.2015), 75,854.00 Euro, Regiunea București-Ilfov, finanțat prin granturile 

SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

 

 Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

11 luni (iunie 2015 – aprilie 2016), Valoarea totală a proiectului este de 640.380,51 lei, iar cea a 

finanțării din granturile SEE de 576.180,51 lei. București-Ilfov, proiect finanțat cu sprijinul financiar al 

Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul 

Român de Dezvoltare Socială  
 

 PRISM - Preventing, redressing and inhibiting hate speech in new media (Prevenirea, remedierea și 

combaterea discursului instigator la ură în noile mijloace media)  

19 luni (decembrie 2014 – mai 2016) finanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Justiție, 

2.2.3 Combaterea Diferitelor forme de manifestare a rasismului și a xenofobiei. Proiectul implementat 

în România de FDP în București, Arad și Cluj și implică parteneri din alte 4 țări europene: Italia, Franța, 

Marea Britanie și Spania/ 113.720 EURO. 

 

 

 Formare! Deprindere! Pregătire! Mame tinere în comunităţi defavorizate!   
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12 luni (1 mai 2015 - 30 aprilie 2016)/ 73.900,29 Euro (cost total eligibil al proiectului), Granturile 

SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, (www.fondong.fdsc.ro, Promotor Fundaţia 

Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj, Parteneri Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Dâmbovița, 

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj (DASM), Primăria Cojasca.  

 

 

 CLIMAT. Managementul conflictelor în Școală 
Durată proiect 01.07.2015 - 30.09.2016, Buget proiect – 955.715,00 lei. Proiect finantat în Apelul 

Coerent din cadrul Programului RO10-“Copii tineri aflați în situații de rsic și inițiative locale și 

regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, program 

derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), 2009 – 2014, 

Contract nr. 30/H/SEE/30.06.2015. Promotor proiect – Universitatea București prin Facultatea de 

Psihologie București, Partener – FDP. 

 

 

 Proiectul ”Dezvoltare profesională pentru calitate în educația adulților” 
12 luni (1 septembrie 2015 – august 2016), ”   – RO01-KA104-014925, cofinanțat de Uniunea 

Europeană în cadrul programului Erasmus+, Mobilităţi de formare a personalului. 

 

 Proiectul ”Romania-Palestina, un pod pentru educație” / Ministerul Afacerilor Externe prin 

programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), implementat cu sprijinul Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional pentru Europa și Asia 

Centrală./ septembrie 2015-mai 2016/ 33.287 USD 

 

 Pata Rât cu subcomponentele: Ţara Minunilor, Unitatea Mobilă şi Mother&Baby 

Proiect finantat: Subvenţie acordată pe baza Legii nr.34/1998 în cuantum de 90.000 Ron şi finanţarea 

acordată de Small Steps Project în valoare de 216.000 Ron. Promotor: Fundaţia Dezvoltarea 

Popoarelor Filiala Cluj. Partener al proiectului: Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca 

(DASM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondong.fdsc.ro/
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IV. SERVICII FURNIZATE 

 

 

Fig. Tipuri de servicii FDP 

 

A. SERVICII SOCIO-EDUCATIVE 

 

1. Copiii cu risc de abandon școlar beneficiază de servicii specifice 

în cadrul Centrelor “Școala după Școală” (SDS)  în București, 

Dâmbovița, Cluj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A

CTIVITĂȚI DERULATE cu copiii - realizarea temelor, activități educative nonformale, consiliere 

copii/părinți, pregătire părinți pentru găsirea unui loc de muncă, organizare de excursii. 

 

SERVICII 
SOCIO-

EDUCATIVE 

SERVICII DE 
OCUPARE 

COOPERARE 
INTERNAȚIONALĂ 

București 
 

 2014- 1 centru SDS  

 2015- 1 laborator 

de tranzitie  

Dâmbovița 
 

 2014 - 2 centre SDS (Iazu 

si Fântânele) 

 2015 - 1 centru SDS Iazu 

Cluj 
 

 2014, 2015- 2 

centre SDS  
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 SPRIJIN FINANCIAR COPII prin oferire de rechizite, asigurare unei mese calde/ 

sandwich-uri, celebrare zile de naștere, acordare de pachete de sărbători. 

 

 UN PERSONAL DEDICAT IMPLICAT alcătuit din cadre didactice, voluntari și asistenți 

sociali. 

 

 

 

Rezultate până la data raportării 

 

 

 

2. Intervenție de urgență în Pata Rât  cu subcomponentele: 

Ţara Minunilor, Unitatea Mobilă şi Mother&Baby 
 

 
 

Obiectiv general al proiecului derulat în Pata Rât  constă în creşterea calităţii vieţii pentru 

copiii şi familiile de etnie romă care trăiesc în comunitatea de pe rampa de gunoi din Pata Rât, jud. 

Cluj, prin facilitarea accesului la educaţie, servicii medicale, consiliere şi integrare socială a copiilor. 

   

 

 

 

• 70% 

Îmbunătățirea 
frecvenței la 

școală 

 

• 50% 
Îmbunătățirea 

rezultatelor 
școlare 

PROGRAME DESTINATE 
COPIILOR (ȚARA MINUNILOR ȘI 

UNITATEA MOBILĂ) 

 

• activități socio-educative 

• masă zilnică pentru copii 

• asigurare îmbrăcăminte, încălțăminte 

• consiliere individuală pentru copii 

PROGRAM DESTINAT MAMELOR 
CU COPII MICI  

• consiliere individuală și de grup 
pentru părinți 

• consultații medicale si tratament 

• Programul Școala Părinților 

• organizare de excursii și ieșiri în oraș 
pentru copii 

• vizite periodice în familie 

• activități de informare și menținere a 
relației cu comunitatea 
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Beneficiari direcți: 

 

 Mother & Baby - 13 mame cu un număr de 

22 de copii cu vârsta între 0-3 ani 

 Centrul de zi „Ţara Minunilor” - 18 copii 

cu vârste între 3-6 ani  

 Unitatea Mobilă: 14 copii cu vârste între 2-

3 ani şi 15 copii cu vârste între 10-18 ani   
 

 

 

 

Rezultate obținute în urma derulării 

activităților specifice în comunitatea Pata-Rât: 

 47 de copii care au participat în fiecare lună la activităţile 

socio-educative 

 33 de copii consiliaţi 

 18 familii consiliate 

 13  de mame care au participat săptămânal la programul 

Şcoala Părinţilor 

 22 de copii care au beneficiat lunar de formula de lapte 

praf  

 22 de copii cărora săptămânal le-au fost asigurate 

scutecele  

 70 de copii care periodic au beneficiat de articole de 

îmbrăcăminte 

 

 

3.  Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale 

 
Conform datelor CMBRAE, au fost orientați către școli de masă pentru anul școlar 2014-2015 un 

numar de 742 de copii cu CES, în peste 220 de școli. Profesioniștii din domeniu apreciază că acest 

număr este dublat de cel al copiilor nediagnosticați sau ai căror parinți refuză diagnosticul. 

 

 Pentru a oferi un răspuns nevoii de pregătire a personalului implicat în incluziunea școlară a copiilor 

cu cerințe educaționale speciale (CES) cât și a părinților copiilor cu CES, Fundația Dezvoltarea 

Popoarelor în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București, Asociația Reninco, cu sprijinul 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al CMBRAE, implementează începând cu luna 

iunie 2015 proiectul ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale’”.  
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 Scopul proiectului este dezvoltarea și 

implementarea unui set de măsuri de 

combatere a excluziunii sociale și sociale a 

copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale 

speciale din București.  

Principalele rezultate urmărite ale 

proiectului sunt: 
  crearea unei rețele de profesioniști implicați 

în incluziunea școlară a copiilor cu CES;  

 formarea unui număr de 250 profesioniști, 

cadre didactice, profesori de sprijin și 

consilieri școlari din București-Ilfov;  

 realizarea unei cercetări privind modul în 

care cadrul legislativ și practicile școlare 

sprijină combaterea discriminarii și 

excluziunii sociale;  

 crearea și testarea unui toolkit multimedia-

resursă pentru profesioniști;  

 elaborarea și testarea unei metodologii 

privind combaterea discriminării și 

excluziunii scolare a copilului și tânărului cu 

CES, prin colaborare și intervenție multidisciplinară;  

 derularea unei campanii de informare/sensibilizare a 250 parinți/tutori ai copiilor și tinerilor cu CES. 

 

În cadrul primei întâlniri a rețelei de profesioniști organizate în cadrul proiectului, experții implicați 

remarcau faptul că proiectul reprezintă 

o ocazie ca Bucureștiul să exprime 

calitatea unei viziuni unitare și existența 

unor bune practici în domeniu.  

Cursul care va fi propus profesioniștilor 

din București-Ilfov va promova o 

pedagogie a responsabilității, în această 

abordare profesorii vor învăța adaptarea 

programei și semnalarea nevoilor 

copilului. 
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4.  Lupta contra abandonului școlar prin sport, continuă! 

Școala Socială Sportivă Real Madrid 

 

Școala Socială Sportivă Real 

Madrid este un program de 

educație nonformală, cu o metodă 

aparte, dezvoltată de Fundația 

Real Madrid,  pentru copii cu 

vârste între 6 și 14 ani, provenind 

din medii cu cele mai mari 

amenințări (familii monoparentale, 

trăind în sărăcie accentuată, 

familii cu situații dificile de viață, 

pericol de abandon școlar).  

FDP sprijină implementarea 

acestui program în vederea 

prevenirii fenomentului de 

abandon școlar.  

 

Programul cuprinde:  

-   4 antrenamente de fotbal /săptămânal pentru copii  

- 10 ore de ateliere 

complementare educației formale/ 

săptămână,  

- sesiuni de consiliere psihologică 

și valorificare a potențialului, 

adaptate fiecarui copil 

- sesiuni de consiliere pentru 

părinții copiilor,  

- evenimente care să le ofere 

copiilor experiențe unice, prin 

care să își dezvolte potențialul: 

întâlniri cu mari echipe, mari 

sportivi sau mari personalități din 

diferite domenii, vizite la muzee 

sau la firme de top. 

 

 Feedback-ul părinților și al cadrelor didactice, referitor la copiii din program, este că și-au 

îmbunătățit suplimentar și comportamentul asociat disciplinei, dar și autonomia și motivația în 

activitățile școlare și cotidiene. 

 
„Sunt multe povești impresionante de spus despre evoluția copiilor, dar pentru că nu e timp de toate, mă 

gândesc acum la cei 3 frați de 8, 9 și 10 ani, proveniți dintr-o famile cu 4 copii (fratele cel mare are un 

handicap sever cu nevoie permanentă de însoțitor). Intrați în proiectul nostru la începutul sezonului 

2015-2016, toți erau foarte introvertiți și interacționau doar între ei. Au finalizat programul de anul 

acesta cu îmbunătățiri vizibile în ceea ce privește comportamentele sociale, reușind să lege prietenii cu 

colegii de antrenamente, să participe la competiții sportive și să aibă o prezență de 100% la activitățile 

proiectului.” Dorin Agapie Coordonator program.  
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5. Inaugurarea Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și 

copil  – București 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICII  

ÎN CADRUL CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI 

ȘI COPIL 

 
• Pentru părinți – grup țintă 100 de beneficiari 

 

• FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICII 
SOCIALE ȘI DE BAZĂ INTEGRATE PENTRU 

PĂRINȚI ȘI COPII EXPUȘI RISCULUI DE 
EXCLUZIUNE SOCIALĂ 

OBIECTIVUL 
GENERAL 

• CREȘTEREA SUSTENABILITĂȚII SERVICIILOR 
OFERITE PRIN VERIFICAREA DEZVOLTĂRII 

DE ACTIVITĂȚI GENERATOARE DE VENITURI 

OBIECTIVUL  DE 
DEZVOLTARE 

ORGANIZAȚIONALĂ 

 

Sprijin socio-psihologic 

• Servicii de asistență socială  -anchete 
sociale, evaluări și planuri de intervenție 

• Consiliere psihologică 

• Educație parentală  
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• Pentru copii sunt derulate următoarele activități: 

 

 

 

 

Sprijin în vederea găsirii unui loc de 
muncă 

• Consiliere profesională  

• Mediere  

• Integrare pe piața muncii sau întreprinderi 
sociale 

• Ateliere de educație în muncă 

• Stagii de inserție 

 

 

Curs de calificare  baby-sitter 

 

•activități recreative, ludice - individuale și în 
grup - în funcție de caracteristicile specifice ale 
copiilor 

•Supravegherea copilului s-a realizat pe durata 
participării părinților la 

•serviciile oferite la Centru,  

•programele de formare,  

• interviuri pentru identificarea unui loc de muncă 

 

•Servicii de tutorat - la domiciul 
beneficiarilor/centru 

•Dezvoltare abilități de viață independentă (15 
pers) 
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6. Servicii pentru mame tinere și copii - Cluj și Dâmbovița 

Obiective specifice/operaționale sunt:  

  

Rezultate obținute în urma derulării activităților specifice în cele două comunități până la finalul 

anului 2015 

 
         

 

Obiectivul 1 

 

 

 

• Facilitarea accesului la 
informare, consiliere și 
îndrumare pentru tinere 

mame, fete însărcinate și 
adolescenți în cadrul a 

două Centre de Sprijin  în  
2 comunități vulnerabile  
(1 centru Pata Rât – Cluj 

Napoca , 1 centru 
Cojasca, jud Dâmbovița) 

Obiectivul 2 

 

 

 

• Dezvoltarea serviciilor de 
informare, asistență 

juridică și consiliere în 
localitatea Cojeasca (DB) 
și comunitatea Pata Rât 

(CJ) într-o gamă vastă de 
domenii (educație pentru 

sănătate, legislație, 
dezvoltare personală, 
educație), astfel încât 

tinerele mame să le poată 
oferi copiilor un mediu 
securizat și de trai mai 

armonios. 

Obiective 3 - 5 

• O.3. Îmbunătățirea stării 
de sănătate a mamelor și 
copiilor prin facilitarea 

accesului la servicii 
medicale 

 

• O.4. Reducerea nivelului 
de malnutriție pentru un 
număr de 60 de copii din 

cele douăcomunități. 

 

• O.5. Facilitarea 
transferului de know-

how, cunoștințe, 
metodologii de lucru și 
bune practici pe plan 
național și local, prin 

dezvoltarea unei rețele de 
experți   

 

80 de mame consiliate  

72 de participanţi la programul Școala Părinților 

7 persoane consiliate juridic 

67 de persoane care au fost informate și 
responsabilizare asupra sarcinii la vârste fragede 

174 de persoane care au beneficiat de activități de 
educație pentru sănătate 

51 de copii și 5 mame care au beneficiat periodic 
de articole de îmbrăcăminte  

427 de consultaţii medicale pentru copii și mame în 
Cojasca 

12 persoane care fac parte din rețeaua de experți 

71 de copii care au beneficiat lunar de formula de 
lapte praf   

77 de copii le-au fost asigurate scutecele 
săptămânal 

REZULTATE PROIECT 
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     Rezultate așteptate:  

Principalul rezultat așteptat îl 

reprezintă creșterea capacității 

grupurilor vulnerabile. Proiectul  își 

propune o intervenție integrată care să 

se adreseze pe de o parte, direct, 

categoriilor de beneficiari afectați de 

problematica abordată de proiect, iar 

pe de altă parte, indirect, factorilor 

care facilitează existența situațiilor 

asupra cărora proiectul dorește să 

intervină.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Acțiuni de educație pentru 

toleranță în mediul online în 

cadrul proiectului PRISM
1
  

– Prevenirea, Redresarea și Inhibarea discursului 

instigator la ură în noile mass-media – un proiect 

finanțat prin Programul pentru Drepturi 

Fundamentale și Cetățenie din cadrul Comisiei 

Europene.   

 

Infracțiunile motivate de ură și discursul instigator la 
ură sunt direct corelate. Ambele au un impact enorm 
asupra victimelor: Cuvintele sunt arme împotriva 
grupurilor minoritare sau vulnerabile afectate online de 
discursuri instigatoare la ură. 

Obiectivele proiectului sunt 

 Creșterea gradului de conștientizare asupra fenomenului privind discursul instigator la ură prin 

realizarea de studii naționale și Europene, 

 Identificarea, investigarea și lupta împotriva discursului instigator la ură și infracțiunilor determinate 

de ură prin cartografierea online a incidenței discursului instigator la ură (website-uri și social media) 

                                                           
1
 PRISM Project - Against racism and hate speech online, www.prismproject.eu. 

https://www.facebook.com/PRISM-Project-Against-racism-and-hate-speech-online-1625769954309569/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prismproject.eu%2F&h=eAQHOBMXi&s=1
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 Monitorizarea online a discursului instigator la ură printr-o colectare constantă de date asupra 

fenomenului 

 Dezvoltarea de mecanisme eficiente ca legislația națională și a mecanismelor de remediere pentru 

a contrasta discriminarea, ostilitatea și violența online. 

 

 Seminarii pentru 

jurnaliști 
 

În cadrul programului vor avea 

loc întâlniri cu jurnaliștii asupra 

tematicii discursului instigator la 

ură în mediul online. 

 

 Seminarii pentru 

elevi  
 

Elevii și studentii cu vârste între 

14- 26 de ani vor fi implicați în 

cadrul atelierelor privind 

prevenirea discursului instigator la ură în mediul online care vor fi organizate în București, Arad și 

Cluj.  

 

 

 

B.  SERVICII DE OCUPARE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

B.I. Programe autorizate de formare profesională  

 
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 3 regiuni – București-Ilfov, Regiunea Vest și Regiunea Nord-Vest (8 

localități). 

 
 

 

• peste 1000 DE PERSOANE 

PERSOANE 
CALIFICATE 

ANGAJATE 2009-2015 

 

• peste 600 DE PERSOANE 

ȘOMERI CARE AU 
PARTICIPAT LA 

CURSURI 2009-2015 
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FDP și filialele sale desfașoară programe autorizate de formare profesională  

 

• 11 cursuri de calificare autorizate  

 Comercial: Lucrător comercial, comerciant vânzător mărfuri alimentare și nealimentare  

 Auto: mecanic, tinichigiu vopsitor, electrician electronist  

 Construcții: lucrător in izolatii, dulgher tâmplar parchetar, montator sisteme de tâmplărie 

termoizolantă  

 Ingrijiri la domiciliu: îngrijitoare bătrâni la domiciliu. 

  

• 2 cursuri de specializare/initiere  

• Competențe antreprenoriale  

• Operator introducere validare date. 

 

 REZULTATE OBȚINUTE 

 

 
 

 

 

 

La finalul lunii septembrie și în cursul lunii 

octombrie au avut loc seminarele de închidere 

ale proiectelor 6.1., 5.1 si 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Califică-te! Dă-ți o șansă la o 

viață mai bună! 

 

• 962 de pers. angajate au beneficiat de 
consiliere/orientare/informare 

profesională continuă 

• 812 de pers. participă la programe de 
calificare  și recalificare din care 771 de 

persoane finalizează formarea cu 
certificare  

• 244 de femei participă la programele de 
calificare și recalificare 

• 150 de pers. asistate vor beneficia de 
validarea cunostințelor dobândite 

anterior. 

Califică-te pentru o șansă reală 
pe piața muncii! 

 

• 568 de pers. au beneficiat de servicii de 
informare, orientare și consiliere 

• 163 de șomeri de lungă durată 
participanți la programe integrate 

• 329 pers. au participat la cursuri de 
formare profesională, dintre care 296 pers. 

certificate 

•21 de sesiuni de formare derulate în Reg. 
București-Ilfov 

•8 programe de formare autorizate în 
proiect 

•1 site web dezvoltat și actualizat 
http://cursuri-locdemunca.fdpsr.ro 
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B.II. ”Dezvoltare profesională pentru calitate în educația adulților” 
 

În septembrie 2015 FDP a obţinut prima sa finanţare în cadrul programului Erasmus+. Graţie 

acesteia 10 specialiști din cadrul serviciilor de ocupare vor putea participa la 2 sesiuni de job 

shadowing la sediul ASLAM Italia. Pe parcursul unei săptămâni, colegii noştrii vor vizita 4 centre de 

formare profesională (domeniul aeronautic, al prelucrărilor mecanice şi a lemnului, instalaţii sanitare 

şi de aer condiţionat, comercial), vor observa la lucru şi vor dialoga cu  consilieri profesionali, 

experţi formare, tutori, formatori de teorie şi practică, participanţi la formare, coordonatori de centre, 

vor participa la întâlniri cu companiile şi vor intra în “clasă” alături de cursanţii. 

 

 Competențele dobândite vor permite structurarea și adaptarea metodologiilor de furnizare a 

serviciilor de educație și formare adresate grupurilor vulnerabile și vor fi împărtăşite cu alţi 

specialişti în domeniu. 

 

 

C. ECONOMIE SOCIALĂ  

 

Înființarea și dezvoltarea de 

structuri de economie socială 

(SES) în cadrul proiectului 

„SuccES întreprinderi 

sustenabile pentru incluziune” 

 
 

Obiectivul general al proiectului „SuccES 

întreprinderi sustenabile pentru incluziune” 
îl constituie facilitarea accesului pe piața 

muncii a 120 de persoane din grupurile 

vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea a 4 

structuri ale economiei sociale (SES) în 

mediul rural și urban și asigurarea accesului la servicii de ocupare în 4 regiuni de dezvoltare: 

București-Ilfov, Sud Muntenia, Nord-Vest și Vest. 

 

Obiectivele proiectului: 

 Servicii de ocupare 

adaptate nevoilor persoanelor 

vulnerabile în 4 regiuni de 

dezvoltare prin consolidarea 

capacității, competențelor, 

cunoștințelor și stimei de sine 

pentru 120 de persoane 

vulnerabile 

 Înființarea și dezvoltarea a 

2 SES (producție de pavele, jud. 

Arad și servicii de curățenie, jud. 

Dâmbovița) generatoare de profit 
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și sustenabile pentru inserția sustenabilă pe piața muncii a 8 persoane expuse riscului de excluziune 

socială. 

 Dezvoltarea a 2 SES – (producție de mozaic, jud. Ilfov și servicii de curățenie, jud. Cluj) generatoare 

de profit și sustenabile pentru 

inserția sustenabilă a 6 persoane 

expuse riscului de excluziune 

socială. 

Servicii furnizate 
 Stagii de inserție 

 Evaluare vocațională 

 Orientare / consiliere 

vocațională 

 Consilierea post angajare/ 

mediere 

 

 

INTEGRAREA ÎN MUNCĂ A PERSOANELOR VULNERABILE, ECONOMIE SOCIALĂ: 
 

  Servicii de ocupare pentru identificarea unui loc de muncă ( peste 360 persoane au beneficiat de 

aceste servicii) 

 Educație pentru muncă prin stagii de inserție profesionale în întreprinderi sociale sau alte firme 

( peste 30 tineri au beneficiat de aceste servicii) 

 Creare de  33 locuri de muncă pentru persoane vulnerabile prin înființarea de întreprinderi sociale.  

 

 

 

SC Proiect Mozaic  SRL, jud. Ilfov, Producţie mozaic, 
www.fabricademozaic.ro 

 

• SES FDP DÂMBOVIȚA http://www.s-curatenie.ro/,  

• Servicii de curățenie 

 

SC PREST COM PAVAJ SRL, Sântana (Arad) Producţie 
pavaj şi borduri, http://www.producator-pavaje.ro 

 

 

• SC FDP STORE TEAM SRL, Cluj Napoca, 

•  http://laris.clickglobal.ro/teamstore2/ 

M-a schimbat foarte mult această 

experiență la acest loc de muncă.   M-

a făcut să cresc și să îmi doresc mai 

mult să rămân aici. Nu ești judecat 

după cum arați sau după culoare. Ești 

acceptat așa cum ești. Această muncă 

m-a făcut bărbat. R.C., 25 ani, SES 
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D. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

  ”Romania-

Palestina, un pod 

pentru educație”  

 FDP implementează din 

septembrie 2015 cel de al doilea 

proiect finanțat de Ministerul 

Afacerilor Externe prin 

programul României de 

cooperare pentru dezvoltare 

(RoAid) și implementat cu 

sprijinul Programului Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare (UNDP) 

– Centrul Regional pentru 

Europa și Asia Centrala. 

 Proiectul se adresează 

lipsei accesului la educație de calitate pentru copiii cu dificultăți de învățare din regiunea Ierihon.  

 Proiectul contribuie la dezvoltarea Palestinei, ca stat beneficiar al asistenței MAE, ca acesta 

să facă progrese către obiectivul de dezvoltare sustenabilă a mileniului nr 4: educație de calitate, 

transformând sistemul educațional într-unul incluziv, axat pe calitate. 
 

 
 

 Rezultate așteptate 
• Formarea cadrelor didactice din 

patru școli 

• Dezvoltarea planurilor 

educaționale individualizate pentru 

copiii cu cerințe educaționale 

speciale 

• 4 laboratoare resursă, dotate în 

patru școli 

• Schimb de bune practici cu 

participarea unor experți români 

• Acces la centrul virtual de 

Resurse în domeniul educației 

incluzive 
 

Activitățile de formare care vor fi inițiate în 2016 vor avea ca punct de plecare memorandumul 

semnat la finalul anului 2015 de către organizația AVSI cu Ministerul Educației Palestinian. 
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V. EVENIMENTE 

 

I. ȘCOALA SOCIALĂ DE FOTBAL REAL MADRID SE 

PROMOVEAZĂ 

 
 Întâlniri cu 

modele profesionale 
 

 În luna februarie 2015 a fost 

organizată o vizită la fabrica de 

pâine Vel Pitar, la care au 

participat zece dintre copiii 

înscriși în proiect.. După ce au 

fost echipați corespunzător, au 

început itinerarul împreună cu un 

reprezentant al fabricii. Acesta le-

a prezentat pas cu pas procesul de 

productie, de la intrarea făinii în 

fabrică și până la obținerea 

produsului finit. 

 

 

 

 În luna martie 2015 vizita celor 

10 copii la Palatul Parlamentului a 

facilitat înțelegerea  procesului de 

elaborare a legilor, a etapelor 

principale ale procedurii 

legislative. Copiii au înțeles că 

există un mod participativ al 

cetățenilor la elaborarea legislaţiei, 

fiind invitați să participe la lecțiile 

demonstrative organizate de către 

reprezentanții Departamentului 

Educativ al Palatului. 
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 În luna aprilie 2015 a fost organizată o competiție sportivă între școli - Turneul Fundația 

Realmadrid - Scoala Sociala de Fotbal București. La turneu au participat  echipele de fotbal din 

Școala gimnazială Mexic, Școala gimnazială nr. 55, Școala gimnazială nr. 20 și Școala gimnazială 

nr.195 iar din partea FRM au fost costutite două echipe, de categorii diferite de vârstă.  
 

Dacă, într-o primă fază din 

confruntarea FRM - Scoala 22 

- Scoala 195, echipa 

proiectului a fost câștigătoare, 

ulterior, din jocurile făcute de 

FRM - Școala 55 – Școala 20, 

competitia a fost câștigată de 

echipa Școlii nr. 20. În spiritul 

principiilor Școlii sociale de 

fotbal Fundația Realmadrid, 

care promovează participarea 

copiilor la educație sportivă și 

urmăreste dezvoltarea 

armonioasă a acestora 

indiferent de talentul atletic,  

la final toti participantii au 

primit medalii. Școlile 

participante au primit diplome 

iar cupa competiției a fost inmanata echipei câștigătoare, echipa școlii nr.20.  

 

 

 

 In data de 6 iunie 2015 - 20 de copii au participat la un spectacol dedicat zilei copilului organizat 

de fundatia Vodafone 

Romania pentru o parte din 

beneficiarii proiectelor 

sponsorizate de Vodafone. 

Inainte de inceperea 

spectacolului copiii au 

participat la cele 6 ateliere 

tematice organizate (Face 

Painting,  Creatii, Numere ce 

magie, Baloane si figurine din 

baloane,  Teatru de papusi, 

LEGO) si s-au intalnit cu 

personaje din povesti.  
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 Vizite în cadrul Cluburilor sportive ASTRA Giurgiu și  F.C. 

Viitorul 

 
 

 23 de copii au 

participat la 

antrenamentele 

clubului 

F.C.VIITORUL  (mai 

2015)  
Copiii au participat la 

un antrenament al 

echipei de 

fotbal FC Viitorul, 

echipă antrenată de 

Gheorghe Hagi. Vizita 

a inclus cunoașterea 

celui 

mai mare fotbalist 

român, a poveștii 

acestuia, cunoașterea echipei pe care o antrenează, drumul către o carieră în  fotbal și business, 

Gheorghe Hagi fiind un antreprenor renumit și pentru dezvoltarea Academiei de Fotbal Gheorghe 

Hagi.  
 

 11 copii au 

participat la 

antrenamentele Clubului 

AFC. Astra Giurgiu 

(decembrie 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

• A început prima campanie de donație prin SMS a FDP, campanie 

realizată cu sprijinul ARC România, care a fost dedicată copiilor Școlii 

Sociale de Fotbal. 
Campania de strângere de fonduri prin SMS a început în noiembrie 2015, prin parteneriatul cu trustul 

MediaPro. Pe cele 6 stații TV a fost difuzat în extra prime-time spotul video al Școlii Sociale  de 
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Fotbal care l-a avut ca imagine pe Florin Răducioiu. Până la finalul lunii decembrie au fost strânse 

aproximativ 1000. 

 

 Cupa Motivării 

la COPA ALMA  

Timp de 3 zile (22-25 

iunie 2015), 10 copii au 

participat la turneul de 

fotbal european al Școlilor 

sociale sportive ale 

Fundatiei Realmadrid - 

Copa Alma. La competiție 

au participat echipe din 

România, Italia, Spania, 

Portugalia, Rusia și 

Ungaria.  
 

Turneul a promovat 

educația prin sport, iar la ceremonia de încheire, fiecare echipă a primit un trofeu al valorilor care s-

au evidentiat cel mai mult în joc. Echipa noastră a primit „Cupa Motivării”, Vila Real de Santo 

Antonio y Castro Marim (Portugalia) pe cea de ”Respect”, echipa Italiei ”Sănătate”, ”Stima de sine” 

echipa Rusiei, ”Spirit de echipă” de Manique (Portugalia), ”Egalitate” de Spania 1, ”Autonomie” de 

Ungaria și ”Responsabilitate”  echipa Spania 2.   

 
 

 Școala Socială de 

Fotbal Real Madrid 

a participat în 

cadrul CUPEI 

ROMÂNIEI 2015 

 Pe 31 mai 2015, 40 dintre 

copii au vizionat finala pe 

stadionul Național Arena on 

the National  dintre FC. 

Steaua București și FC. 

Universitatea Cluj.  
 

 

 

 

 

 

 Fostul mare fotbalist FLORIN RĂDUCIOIU a fost desemnat 

Voluntarul Anului în România, ca urmare a colaborării sale 

cu Fundația Real Madrid, cea care are peste 200 de academii şi şcoli în 

http://www.gsp.ro/cautare/tag/florin-raducioiu-15015.html
http://www.gsp.ro/cautare/tag/voluntarul-anului-82948.html
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65 de ţări, iar în 2012 

a înființat la 

București  Școala 

Socială Sportivă cu 

ajutorul FDP  
 

"Florin ne-a cunoscut în 

septembrie 2015 și s-a 

implicat imediat. Chiar dacă 

locuiește în Italia, el vine aici 

și ne ajută, ne vizitează, stă cu 

tinerii. Are un raport fantastic 

cu ei și face totul cu 

pasiune. Nu face asta pentru 

publicitate, ci pentru că-i place și știe cum e să fie greu. Din păcate, n-a putut ajunge aseară să-și 

ridice trofeul. Dar s-a bucurat enorm să afle că a cîștigat premiul "Voluntarul Anului", deoarece 

poate fi un exemplu pentru alții. E o persoană simplă, modestă și implicată. Cred că avem nevoie de 

astfel de oameni". (Președintele FDP, Simona Carobene a povestit pentru GSP.ro) 

 Vizita lui FLORIN 

LOVIN – decembrie 2015 la 

Școala Mexic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maratonul București   

 FDP  susține accesul la 

educație pentru toți copiii 

 

Mulțumim tuturor celor care au alergat 

pentru cauza FDP . 

Florin R Răducioiu și Florin Caramavrov 

au întâlnit la finalul cursei copiii din 

Școala de Fotbal Fundația Real Madrid. 

 

http://www.fdpsr.ro/
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Mulțumim voluntarilor care au fost alături de noi la punctul de hidratare de la km 10. Voluntarii au 

asigurat apă, sucuri energizante și fructe tuturor alergătorilor la Maraton. 

 

 

 Mihaela Morari de la FDP Cluj premiată la Gala de Decernare a 

Premiilor „Drepturile Copilului Korczak” 

 

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil 

(FONPC), a decernat pe 3 decembrie 2015 la Ambasada 

Republicii Polone în România, Premiile „Janusz 

Korczak” pentru activităţi deosebite puse în slujba 

drepturilor copiilor din România. 

 

Au fost oferite cinci premii pentru profesioniști, 

persoane care s-au remarcat în domeniul promovării 

drepturilor copilului în anul 2015 şi au contribuit la 

schimbarea vieţii copiilor. 

Printre laureații premiilor se află și colega noastră 

MIHAELA MORARI, de la Fundația Dezvoltarea 

Popoarelor - Filiala Cluj, fiind nominalizată la categoria 

tânăr debutant, câștigând premiul “Dr Alexandra 

Zugrăvescu”. 

 

Mihaela Morari, își desfășoară activitatea ca și asistent 

social în cadrul FDP Cluj în comunitatea care locuiește, 

la marginea rampei de gunoi Pata Rât din Cluj-Napoca. 
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VI.RESURSE ȘI SITUATIE FINANCIARĂ 2015 

 

 

CONSILIUL

DIRECTOR 

 
Ecaterina Ana Penes - Presedinte  

Simona Bucioaca - Vicepresedinte 

Alfonso Fossa - membru 
 

 

PARTENERI   
 

• FDP CLUJ 

• FDP ARAD 

• FDP DÂMBOVIȚA 

 

Entități juridice publice 

• Primăria Sector 3, 

• Primăria Cojasca 

• Ministerul Afacerilor Externe 

• DGASPC sector 3 

• Universitatea din Bucuresti 

• Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

• Casa Corpului Didactic, Bucuresti 

• AJOFM Ilfov 

• Facultatea de Sociologie si Asistență Socială 

• Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca 

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj-Napoca 

•     Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 

 

Enități juridie private 

• SES SC Proiect Mozaic  SRL  

• SES SC PREST COM PAVAJ SRL  

• SES SC FDP STORE TEAM SRL  

• Fundatia Vodafone 

• Fundatia Real Madrid 

• Asociatia Reninco Romania 

• Asociatia Touched Collection 

• Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolanta, 

• Patronatul Societăților din Construcții,  

•     Asociația Clubul Român de Mobilă  

•    Peste 50 de companii din diferite sectoare de activitate  

  

 

BUCUREȘTI 
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Internaționali 

• Aslam 

• Compagnia delle Opere  

• AVSI 

• ARCI Italia 

• UNDP 

 

 

FINANȚATORI 

 
 Fundatia Vodafone România 

 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 

 Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 

Axa prioritară 2, Corelarea învățării pe tot parcusul vieții cu piața muncii, DMI  2.3 – Acces 

și participare la formare profesională continuă, 

 Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România  

 Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Justiție, 2.2.3 Combaterea Diferitelor forme de 

manifestare a rasismului și a xenofobiei 

 Programul RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

 Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, Mobilităţi de formare a personalului. 

 Ministerul Afacerilor Externe prin programul României de cooperare pentru dezvoltare 

(RoAid). 

 

SPONSORI 

 

Kanal D 

Studio APLUS Advisory SRL 

Unicredit Consumer Financing IFN SA 

Telecomponenti Romania SRL 

ARGO Security SRL 

Energy Control Systems SRL 

Proiect Mozaic SRL 

Amiq Eda SRL 

Iramtas Expert SRL 

Electro Total System SRL 

Donatori privați

 

RESURSE UMANE 

 
 31 angajați București 

 10 voluntari 

 



 
 

29 
 

 

 

 

 
lei, conform bilantului 

 total venituri 

 
procent 

Fonduri publice interne 
                          
3,110,846      79.35% 

Fonduri structurale (FSE POSDRU) 
                          
3,102,122      79.13% 

Cooperare pentru dezvoltare -MAE 
                                  
8,724      0.22% 

Finanțări internaționale  
                             
545,581      13.92% 

Fonduri structurale 
(FSE POSDRU) 

79% 

Cooperare 
pentru 

dezvoltare -
MAE 
0% 

a. Internationale 
instituționale (Regione 

Veneto, PRISM, 
Coerent, Fond Ong, 

Erasmus )  
13% 

b. 
Internationale 
private: FRM 

1% 

Donații și 
sponsorizări 

Interne 
6% 

Dobânzi 
bancare 

0% Altele (subvenții, 
diferențe de curs) 

1% 

VENITURI 
Fonduri structurale (FSE 
POSDRU) 

Cooperare pentru dezvoltare -
MAE 

a. Internationale instituționale 
(Regione Veneto, PRISM, 
Coerent, Fond Ong, Erasmus )  
b. Internationale private: FRM 

 1,890,356      

 1,326,354      

 178,256      

 1,148,098      

 469,781      

 106,149       177,351      

Cheltuieli 
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a. instituționale: UE (Regione Veneto, PRISM, 
Coerent, Fond Ong, Erasmus )  

                             
512,168      13.06% 

b. private: FRM 
                                
33,413      0.85% 

Finantari private interne 
                             
238,497      6.08% 

Donații și sponsorizări 
                             
238,497      6.08% 

Dobânzi bancare 
                                  
5,177      0.13% 

Altele (subvenții, diferențe de curs) 
                                
20,119      0.51% 

TOTAL                             
3,920,219      100.00% 

 

  total cheltuieli      

Resurse umane 
                          
1,890,356      47.6% 

Bunuri și servicii, din care: 
                          
1,326,354      33.4% 

Costuri cu stocurile 
                             
178,256        

Costuri cu servicii 
                          
1,148,098        

Subventii/ ajutoare acordate 
                             
469,781      11.8% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate 

                             
106,149      2.7% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 
                             
177,351      4.5% 

TOTAL                           
3,969,992      100% 

excedent /deficit 2014 
-                             
49,773      
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CONSILIUL  

DIRECTOR 

 
Iulian Tirean – Presedinte 

 Alfonso Fossa – membru 

Virginia Iacobescu – membru 

 

PARTENERI 
 FDP București 

 FDP Filiala Dâmbovița 

 FDP Filiala Arad  

 Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca 

 Asociația Alfa Grup 

 Asociația Serviciul Maltez în România 

 Școala Elf 

 Grădinițele Țăndărică 

 Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

 Liceul Greco-Catolic Inochenție Micu 

 

FINANȚATORI 
 United Way Romania  

 Small Steps Project 

 Consiliul Local Cluj-Napoca prin subvenție acordată în baza Legii 34/1998 

 Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.  

RESURSE UMANE 
11  angajați 

 

SITUAȚIE FINANCIARĂ 

 

Fondul Social 
European - POSDRU 

49% 

b. private:  
28% 

donații, sponsorizări  
0% 

VENITURI Fondul Social European - POSDRU 

Finanțări internaționale  

a. instituționale 

b. private:  

subvenții de la bugetul local  

donații, sponsorizări  

Dobânzi bancare 

Diferența favorabilă curs valutar 

valorificări bunuri 

altele 

CLUJ 
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total venituri  procent 

Fondul Social European - POSDRU         558,059      48.5% 

Finanțări internaționale    

a. instituționale            75,902      6.6% 

b. private:          325,066      28.3% 

subvenții de la bugetul local             80,255      7.0% 

donații, sponsorizări               5,100      0.4% 

Dobânzi bancare                       4      0.0% 

Diferența favorabilă curs valutar                  548      0.0% 

valorificări bunuri                      -        0.0% 

altele         104,900      9.1% 

Total Venituri 1,149,834 100% 

   

   

total cheltuieli  valoare procent 

Resurse umane  748,356 63.1% 

Bunuri și servicii, din care: 126,381 10.6% 

Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, haine, birotică) 77,239  

Achiziționare servicii (organizare evenimente, transport, 
reparații auto, audit, asigurări, publicații/tipăriri) 

49,142  

Subventii participanti cursuri 128,700 10.8% 

Costuri administrative 136,027 11.5% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 47,319 4.0% 

   

TOTAL 1,186,783 100% 

deficit 2015 -36,949  

 

748356 

126381 
77239 49142 

128700 136027 

0.630575261 0.106490403 0.108444425 0.114618258 
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CONSILIUL  

DIRECTOR 

 
Iulian Tirean – Presedinte 

 Alfonso Fossa – membru 

Virginia Iacobescu – membru 

 

RESURSE UMANE 
5 angajați 

 

PARTENERI 
 FDP București 

 Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 Axis Regional Academy Ltd, Cyprus 

 Szent Istvan University  

 Hacettepe University EU Office, Turkey 

 S.C. BTM Resources S.R.L 

SPONSORI 

 DB SCHENKER 

FINANȚATORI 

 Comisia Europeană  prin ANPCDEFP 
 Uniunea Europeană prin FSE -POSDRU 2007-2013. 

SITUAȚIE FINANCIARĂ 

 
 

Fondul Social European - 
POSDRU 

84% 

b. private:            SAD 
0% 

VENITURI 
Fondul Social European - POSDRU 

Finanțări internaționale  

a. instituționale: Erasmus + 

b. private:            SAD 

subvenții de la bugetul de stat, local 

donații, sponsorizări: Schenker 

Dobânzi bancare 

Diferența favorabilă curs valutar 

Redirectionare 2% 

Venituri activitati economice 

ARAD 
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total venituri   procent 

Fondul Social European - POSDRU 
                             
396,092      84.4% 

Finanțări internaționale    0.0% 

a. instituționale: Erasmus + 
                                
58,392      12.4% 

b. private:           
                                         
-        0.0% 

subvenții de la bugetul de stat, local   0.0% 

donații, sponsorizări: Schenker 
                                  
4,500      1.0% 

Dobânzi bancare 
                                        
37      0.0% 

Diferența favorabilă curs valutar 
                                        
66      0.0% 

Redirectionare 2% 
                                      
319      0.1% 

Venituri activitati economice 
                                  
9,960      2.1% 

TOTAL                                
469,366      100% 

   total cheltuieli     

Resurse umane, din care      

Angajați permanenți 
                             

335,861      62.4% 

Experți externi                                   1.6% 

Resurse umane, din care  Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 
haine, birotică) 

335861 

8640 7329 

39307 

88149 

17882 
0 

0.624091348 

0.016054705 

0 

0.013618626 

0.073039616 

0.163797012 

0.033228036 

CHELTUIELI 
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8,640      

Bunuri și servicii, din care:     

Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 
haine, birotică) 

                                  
7,329      1.4% 

Achiziționare servicii (organizare evenimente, 
transport, reparații auto, audit, asigurări, 

publicații/tipăriri) 

                                
39,307      

7.3% 

Subventii participanti cursuri 
                                

88,149      16.4% 

Costuri administrative 
                                

17,882      3.3% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 

                                
40,992      7.6% 

TOTAL                              
538,160      100% 

 

  
excedent 2015 

-                             
68,794      
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 CONSILIUL 

 DIRECTOR 
Ana Peneș – Presedinte 

 Alfonso Fossa – membru 

Simona Bocioacă - membru 

 

RESURSE UMANE 
7 angajați 

 
PARTENERI 
 FDP București 

 FDP Filiala Cluj 

 Primăria Cojasca 

 Școala Gimnazială Cojasca 

 Școala Gimnazială Fântânele 

 Școala Gimnazială Bilciurești 

 Direcția de Sănătate Publică 

 

 

FINANȚATORI 
 Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România  

 Fundația Principesa Margareta a României 

 

SITUAȚIE FINANCIARĂ 

 

 

Fondul Social 
European - 
POSDRU 

75% 

a. instituționale:                
FD.ONG 

17% 

b. private:            
24% Venituri SES 

VENITURI 
Fondul Social European - POSDRU 

Finanțări internaționale 

a. instituționale:                FD.ONG 

b. private:          PRINCIPESA 
MARGARETA 

subvenții de la bugetul de stat, local 

donații, sponsorizări 

Dobânzi bancare 

Diferența favorabilă curs valutar 

valorificări bunuri 

venituri ses 

DÂMBOVIȚA 
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total venituri   procent 

Fondul Social European - POSDRU 289,951 78% 

Finanțări internaționale     

a. instituționale:                FD.ONG 
                                
62,374      17% 

b. private:          PRINCIPESA MARGARETA 
                                  
4,500      1% 

subvenții de la bugetul de stat, local     

donații, sponsorizări 
                                  
1,966      1% 

Dobânzi bancare 
                                      
281      0% 

Diferența favorabilă curs valutar   0% 

valorificări bunuri   0% 

venituri ses 
                                
14,779      4% 

TOTAL                              
373,851      100% 

   total cheltuieli  valoare procent 

Resurse umane  
                             
239,246      55% 

Angajați permanenți 
                             
230,902        

Experți externi 
                                  
8,344        

239246 230902 

8344 

161388 

105161 

56227 

0 3743 
27079 

0.554508455 0.374054365 0 0.008675276 0.062761904 
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Bunuri și servicii 
                             
161,388      37% 

Achiziționare bunuri (echipamente, alimente, 
haine, birotică) 

                             
105,161        

Achiziționare servicii (organizare evenimente, 
transport, reparații auto, audit, asigurări, 

publicații/tipăriri) 
                                
56,227        

Subventii participanti cursuri 
                                         
-        0.0% 

Costuri administrative 
                                  
3,743      1% 

Amortizare, provizioane si diferențe curs 
valutar 

                                
27,079      6% 

TOTAL                              
431,456      100% 

   
excedent 2015 

-                             
57,605      
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Mulțumim tutror partenerilor și sponsorilor noștri! 
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CUM TE POȚI IMPLICA 

• Prin sponsorizări pentru care beneficiezi de 

deduceri fiscale (redirecționează 2%, 20%).  

• Cod de identificare fiscală: 9019287, IBAN 

Ron: RO56BACX 0000 0007 3135 9036. 

• Donează online pe www.fdpsr.ro, prin cont 

bancar sau donații fizice la sediul nostru (echipamente, 

rechizite). 

• Poți susține campania în favoarea refugiaților 

derulată de AVSI prin donații online www.avsi.org.  

• Semnalează nevoile de angajare/formare din 

cadrul companiei tale.  

• Trimite persoane în stagii de practică/ ucenicie! 

• Implică specialiști din cadrul companiei ca 

formatori în cadrul FDP!  

• Fii un “model profesional” pentru copiii noștri! 

• Implică angajații ca și voluntari în proiecte! 

 

 

 

DATE CONTACT 

 

 
 

 

 

FDP  –București 

Adresă:  Șoseaua Fundeni nr. 180, județul Ilfov, cod poștal 077085 

www.fdpsr.ro  

 

 

TEL: +40 (21) 255 22 58/61 

Email: bucuresti@fdpsr.ro 

Facebook: www. facebook.com/Fundatia-Dezvoltarea-Popoarelor 

 

http://www.fdpsr.ro/
http://www.avsi.org/
http://www.fdpsr.ro/
mailto:bucuresti@fdpsr.ro

