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„Dați-le voi să mănânce” (Mc 6,37), iar asta implică fie colaborarea pentru a rezolva 

cauzele structurale ale sărăciei și pentru a promova dezvoltarea completă a săracilor, 

fie gesturile cele mai simple și zilnice de solidaritate în fața lipsurilor foarte concrete pe 

care le întâlnim.  

Cuvântul  „solidaritate” s-a uzat întrucâtva și uneori este interpretat greșit, însă 

semnifică mult mai mult decât vreun act sporadic de generozitate. El solicită să se 

creeze o nouă mentalitate care să gândească în termeni de comunitate, de prioritate a 

vieții tuturor față de aproprierea bunurilor din partea câtorva. 

Papa Francisc – Evangeli Gaudium 188 
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Am împlinit 20 de ani. 
Provocați încontinuu de circumstanțe, chiar dacă nu 
întotdeauna simple. 
 
Împlinirea celor 20 de ani a fost o ocazie foarte mare de a 
regândi și a ne reîntoarce la originea motivului pentru 
care am luat naștere. Am aprofundat și natura  noastră 
juridică, devenind o asociație și ne-am schimbat numele: 
FDP Protagoniști în Educație. Ne interesează să educăm 
pentru că ne interesează să întâlnim persoane cu care să 
intrăm într-un raport, pentru a parcurge o bucată de 
drum împreună. 
 

Papa Francisc a definit timpul în care trăim  „o schimbare de epocă” pentru că nu s-a văzut niciodată 
o schimbare atât de mare, la toate nivelurile. Războaie, terorism, fluxuri migratorii, schimbări 
politice, dar mai ales o schimbare care privește toate nivelurile vieții umane, de la raportul dintre 
părinți și copii, la cel dintre profesori și elevi, până la relațiile noastre. 
 
Și noi unde ne situăm? 
Criza internațională, lipsa de fonduri și proiecte în țara în care activăm: pare că totul se prăbușește. 
Dar nu e așa.  
 
Suntem în fața unei noi realități, aceea de a găsi noi drumuri pentru a continua să răspundem nevoii 
persoanelor pe care le întâlnim. E nevoie de o schimbare, e nevoie ca fiecare dintre noi să se 
schimbe. Noi am decis să încercăm, să reîncepem, transformându-ne într-o organizație care dorește 
să stea printre oameni și cu oamenii. Poate mai puține proiecte, dacă nu este posibil, dar cu o 
dorință mai mare de a confirma șansa binelui și deci, a unei construcții utile 
lumii. 
 
Și îmi vine în minte Majlinda, o dragă prietenă a noastră, albaneză, decedată 
la doar 25 de ani. Majlinda a lucrat cu copiii din cartierele sărace din Tirana, 
iubindu-i cu o privire pozitivă care valoriza toată dorința lor de bine. 
Majilinda a trăit puțin, dar a trăit într-un mod diferit, sigură mereu de 
existența unui bine. Și chiar când s-a îmbolnăvit, nu a încetat niciodată să fie 
sigură și să zâmbească. De aceea, noi am decis să reîncepem de aici, de la 
această certitudine. De aceea, am creat o locuință protejată în memoria  
Majlindei.  Cu această privire pozitivă ne dorim să privim toți beneficiarii 
noștri: copii care trăiesc în condiții mizere,  copii care au nevoie de susținere 
ca să continue școala, copii și tineri care aparţin unor contexte internaţionale 
dificile, cum ar fi Palestina. 
 
Iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea partenerilor și sponsorilor noștri, cărora le suntem 
recunoscători că au decis să ni se alăture și să rămână alături cu noi în misiunea de a împărtăși 
nevoile, pentru a împărtăși sensul vieții. 
 
Simona Carobene 
Director Executiv 
 

 



 

MISIUNE, VIZIUNE, VALORI

La 20 ani de la înfiinţare, FDP este 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

prevenirea abandonului școlar 

promovarea ocupării durabile 

dezvoltarea inițiativelor de economie socială 

Centralitatea 
persoanei 

Pornim de la 
pozitiv  

Facem 
împreună – 

muncim 
împreună 

Subsidiaritatea Parteneriatul 

Valorile FDP sunt: 

La nivel naţional, FDP face parte din: 

 

Pe plan internațional: 

FDP este afiliată rețelei TANDEM+ și este membru fondator al Fundaţiei AVSI Network 

constituită din 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. 
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[Type a quote from the document or 

the summary of an interesting point. 

You can position the text box anywhere 

in the document. Use the Drawing Tools 

tab to change the formatting of the pull 

quote text box.] 
Educaţia este  

Educaţia este cea mai puternică 
armă pe care voi o puteţi folosi 
pentru a schimba lumea. 

Nelson Mandela 
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Proiectele anului 2016 - au vizat patru domenii de intervenţie astfel: 

Servicii socio-
educative 

Servicii de 
ocupare 

Economie 
socială 

Cooperare 
internaţională 
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Durată: 2016 (sezon 2015/2016 şi sezon 2016/2017) 
Scop: Incluziunea socială și educațională pentru 45 de copii aflați în situații de risc de 
abandon școlar, care trăiesc la periferia orașului București. 
Obiective:  

 Creșterea accesului la educație sportivă  pentru 45 de copii (pe sezon)  prin modelul 
Școlii Sociale Sportive 

 Implicarea comunității în dezvoltarea personală a celor 45 de copii (pe sezon) 
participanți la activitățile sportive 

 Prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor școlare la elevii aflați în 
perioada de tranziție din ciclul primar în ciclul gimnazial. 

Beneficiari: 
 58 copii  ( sezon 2015-2016 si 2016-2017)  
 23 voluntari 
 85 adulți (părinții copiilor) 

Finanţator: Fundația Vodafone România a finanțat sezonul 2015-2016 cu 15.000 euro 
Parteneri: Primaria sector 3 București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului București sector 3. 
Rezultate obţinute:  

 85 de antrenamente sportive.  
 5 vizite educaționale la care au participat toţi copii.  
 3 evenimente sportive (2 în calitate de participanţi, 1 în calitate de spectatori).  
 14 sesiuni ale Laboratorului de tranziţie (activităţi de tipul şcoală după şcoală) la care 

au participat minim 25% din copiii înscrişi în proiect.  
 fiecare copil a participat la cel puţin o sesiune de consiliere de grup şi/sau individuală.  
 fiecare părinte a participat la cel puţin 1 sesiune de consiliere de grup şi/sau 

individuală.  
 0% abandonuri şcolare  
 copiii şi-au dezvoltat comportamente pozitive în relaţie cu părinţii, dar şi cu 

reprezentanţii şcolilor (învăţatori, profesori, directori). Au devenit mai motivaţi să 
efectueze activităţi din pasiune şi a crescut autonomia în luarea deciziilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul “Școala Socială Sportivă”  București – 
Fundaţia Real Madrid 
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 Vizită în cadrul renumitului Club 

sportiv F.C.S.B. - 18 copii au vizitat 

fostul club sportiv Steaua Bucureşti 

(ianuarie 2016)  și-au cunoscut idolii. 

 

 
 Școala de Televiziune (februarie 

2016) - 10 dintre copiii din cadrul 

Școlii Sociale Sportive, chiar dacă 

trăiesc în familii greu încercate, au 

rezultate foarte bune la învățătură, 

astfel că au fost recompensați cu un 

moment inedit: au vizitat și prezentat 

știri sportive în studioul Școlii de 

Televiziune Tudor Vornicu. 

 

 
 Ambasada Spaniei - Vizita Ambasadorului 

Spaniei a avut loc la unul dintre 

antrenamentele desfășurate în programul 

Școlii Sociale Sportive. Excelența Sa, dl. 

Ramiro Fernandez – Bachiller a dorit să îi 

cunoască personal pe copii și să îi încurajeze 

să evolueze atât în plan sportiv, cât și din 

punct de vedere școlar. A fost o mare onoare 

pentru noi să îl avem ca oaspete. 
 
 

 

 Școala Socială Sportivă Bucureşti – 

Fundaţia Real Madrid a obținut locul II în 

cadrul competiției de fotbal Cupa Mexic II -  

În perioada 19 – 21 aprilie 2016 a avut loc 

Cupa Mexic editia II, competiţie sportiva 

(fotbal băieți și volei fete) organizată de către 

Școala Gimnazială Mexic unde am fost invitați 

să participăm, după o participare anterioară și 

în cadrul ediției I, în cursul anului 2015 

Copiii din cadrul proiectului  „Şcoala socială sportivă Bucureşti - Fundaţia Real Madrid” au fost 

implicaţi pe parcursul anului 2016 în diferite evenimente de promovare şi strângere de fonduri. 
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 Player Escorts la finalul CUPEI ROMÂNIEI 

- Copiii din cadrul Școlii Sociale Sportive 

au avut parte în luna mai de încăo 

experiență deosebită: în urma unui 

parteneriat cu Federația Română de 

Fotbal, 17 tineri au fost Player Escorts la 

unul din cele mai importante evenimente 

din fotbalul românesc: Finala Cupei 

României.Copiii au ieșit de mână, pe 

teren, cu fotbaliștii de la Dinamo și CFR și 

au ascultat împreună cu aceștia imnul 

național al României. Alături de ei, în 

tribună au fost și restul copiilor din cadrul 

programului, fiecare dintre ei primind o invitație din partea FRF. 

 

 Câștigătorii CupeiRESPECT la COPA ALMA, Portugalia - Pentru a doua oară consecutiv, 

marele club spaniol a invitat şi echipa Şcolii Sociale de Fotbal din Bucureşti, alături de alte 8 

echipe din Spania (Madrid, Camas) , Portugalia (Guimaraes, Manique si Real de Santo 

Antonio), Rusia (Rostov pe Don), Maroc (Tanger) şi Ungaria (Budapesta). Astfel, 12 dintre cei 

45 de copii care fac parte din proiectul Şcolii Sociale de Fotbal din Bucureşti au avut o 

experienţă de neuitat în oraşul portughez Real de Santo Antonio, regiunea Algarve.Copa 

Alma a avut un sistem special de ierarhizare bazat pe filozofia Fundației Real Madrid. Scorul 

final al fiecărui meci nu a fost cel de pe teren, ci unul compus din 3 părți. Scorul a 

reprezentat o treime, notele primite de la antrenorii echipei adverse în raport cu 

respectarea celor 7 valori ale Fundației Real Madrid (egalitate,  motivaţie, autonomie, 

respect, sănătate, spirit de echipă și stimă de sine ) a reprezentat a doua treime, iar notele 

oferite de către coordonatorii Fundaţiei Real Madrid a alcatuit cea de-a treia parte a 

punctajului. Pe baza acestor criterii, fiecare echipă a primit un trofeu. Echipa noastră a 

cucerit Cupa Respect, fiind premiată de organizatori şi pentru modul ireproşabil în care s-a 
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comportat de-a lungul competiţiei. Programul la Copa Alma al copiilor români a fost unul 

foarte intens. Pe lângă cele 8 meciuri, micuţii au fost răsfăţaţi cu vizite la un fort istoric, plajă 

şi baie la Oceanul Atlantic, croazieră pe fluviul Guadiana, jocuri interactive de descoperire a 

reperelor turistice din Real de Santo Antonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Belodedici a fost invitatul puștilor de la Școala Socială Sportivă Fundația Real Madrid. A 

jucat fotbal alături de ei, a marcat, s-a bucurat de fiecare reușită, le-a povestit despre 
întreaga carieră și i-a încurajat să creadă în șansa lor. “Sună-l pe Belo! Dacă e vorba de 
copii, nu te va refuza!” a sunat sfatul unui prieten al marelui internațional. Şi Belodedici a 
venit! Într-o lume în care timpul s-a comprimat şi a devenit parcă cea mai căutată resursă, 
legenda Stelei şi a Generaţiei de Aur şi-a anulat tot ce avea în program pentru seara de 16 
noiembrie şi a venit lângă copiii Şcolii Sociale Sportive Fundația Real Madrid. Iar ca surpriza 
să fie perfectă, Belo s-a echipat și a jucat cot la cot alături de micuți și de membrii Romanian 
Business Leaders, parteneri ai evenimentului alături de Asociația FDP și de Primăria 
Sectorului 3. 

 
„A fost frumos și m-am simțit minunat! Glumind puțin, parcă puteam să 
alergăm mai mult. Chiar am propus la final să facem și niște întreceri de sprint 
pe lungimea sălii”, a zâmbit Belo după ce a reușit să iasă din îmbrățișările 
copiilor și din asaltul celor care doreau să facă un selfie cu el.  
 
Evenimentul s-a încheiat cu o festivitate de premiere simbolică în care copiii au 
primit medalii și tricouri din partea celor de la Romanian Business Leaders. 
 
Îi mulțumim mult domnului Belodedici pentru că a venit alături de noi și ne-a 
oferit această seară minunată! Copiii s-au simțit extraordinar și au uitat pentru 
câteva ore de greutățile cu care se confruntă. Iar mâine, la școală, suntem 
siguri că poveștile lor vor fi ascultate cu plăcere de toți ceilalți colegi.” 
 

Ania Nedelcu, 
director PR&Fundraising FDP - Protagonişti în educaţie 
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Pur si simplu, Bobi. Doar cu i 

 
 
Îl cheama Bobi, cu i şi fără dublu b şi y. Acest prenume este cam tot ce au putut să îi ofere părintii. 
Elvira si Gheorghe, părintii lui Bobi, locuiesc împreună cu cei 4 copii într-o casă care mai degrabă nu 
e casă. Elvira a gasit un loc pe o movilă de pământ, despre care credea, acum 5 ani, că e al nimănui. 
A strâns materiale de construcţii de pe şantiere şi de la case părăsite şi, cu ele, a reuşit să ridice o 
casă de două cămărute pe movila respectivă. O aşa zisă casa. O sobă gen plită asigură caldură iarna 
şi locul pentru gătit mâncarea. Iar un acoperiş din fel şi fel de materiale îi fereşte de intemperii. 
 
Cu un asemenea mediu, Bobi a devenit un copil insingurat şi neînţeles la şcoală. Singurul cuvânt pe 
care îl folosea când a intrat în programul Şcolii Sociale era “da”. Copiii chiar îl bănuiau ca nu ştie să 
vorbească. Încet încet a început să se schimbe. Socializarea cu ceilalţi copii, antrenamentele după 
metodologia Fundaţiei Real Madrid, discuţiile săptămânale cu psihologul, vizitele la marile echipe de 
fotbal şi prezenţa la meciuri şi acţiunile echipei naţionalei, toate i-au deschis un nou orizont. 
 
După încheirea primului an de când face parte din program, Dorin Agapie coordonatorul Şcolii ne 
spune că Bobi este un glumeţ, este unul din cei mai simpatici şi generoşi copii ai Şcolii Sociale. Se 
bucură de fiecare activitate a  programului: îi plac cel mai mult antrenamentele, dar a creat şi o 
relaţie minunată cu voluntarii cu care face meditaţiile la română şi mate’, aşteaptă cu sufletul la 
gură orice meci pe un stadion mare şi speră să fie şi el printre norocoşii care vor merge din nou la 
anu’ la Copa Alma. 
 
Iar toate acestea îl ţin în şcoală - cu note din ce în ce mai bune… şi spre marea noastră bucurie, de 
anul acesta şi sora lui face parte din program. 
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Scop: Creşterea calităţii vieţii pentru copiii şi familiile de etnie romă care trăiesc în 
comunitatea de pe rampă de gunoi din Pata Rât, jud. Cluj, prin facilitarea accesului la educaţie, 
servicii medicale, consiliere şi integrare socială a copiilor. 

Servicii oferite: 
 hrană zilnică,  
 activităţi socio-educative,  
 activități de igienă personală, 
 consiliere pentru copii și părinți,  
 vizite zilnice în familie, 
 asigurarea periodică a articolelor de 

îmbrăcăminte și încălțăminte 
 Școala Părinților. 

 

Beneficiari:  
 9 copii cu vârsta între  2-3 ani 
 20 copii cu vârsta între 3-6 ani 
 24 copii cu vârsta între 0-2 ani 
 28 de copii cu vârsta între 7-16 ani 
 17 părinţi ai copiilor cu vârsta între 2-3 ani 
 39 părinţi ai copiilor cu vârsta între 3-6 ani 
 47 părinţi ai copiilor cu vârsta între 0-2 ani 
 57 părinţi ai copiilor cu vârsta între 7-16 ani 

Finanţator: Small Steps Project & Subvenţia acordată pe baza Legii nr. 34/1998  
Parteneri: Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj (DASM). 
Rezultate obţinute:  

 10 copii cu vârstă între 2-3 ani au beneficiat de suport nutriţional, îmbrăcăminte, 
igienizare, servicii medicale şi activităţi educative şi recreative 

 20 de copii cu vârstă între 3-6 ani au beneficiat de activităţi socio-educative 
 27 de copii cu vârstă între 0-2 ani au beneficiat de suport nutriţional adecvat vârstei, 

activităţi de igienizare şi servicii medicale 
 28 de copii cu vârstă între 7-16 ani au beneficiat de activităţi socio-educative şi 

consiliere individuală. 
 
 

Într-o dimineaţă, ne uitam la desenele animate Hansel şi Gretel. La un moment dat, mama vitrega 
(pe care copiii o hulesc şi se duc să lovească ecranul laptopului de fiecare dată când ne uităm la 
aceste desene, pentru că i-a lăsat cei doi copii în pădure) le pune copiilor să mănânce o farfurie cu 
zeama (doar apă) şi trei firmituri de pâine. Ionică, care este un copil foarte isteţ    m-a întrebat de ce 
le-a dat să mănânce mâncare aceea. I-am spus că sunt săraci şi nu au  mâncare.   

 Reacţia lui a fost ceva ca "Săracii (cu un ton de părere de rău pentru copiii)!  Miha, noi nu suntem 
săraci. Noi nu (făcând ochii mari), noi avem ce să mâncăm (cu un ton de evaluare pozitivă a situaţiei 
personale, ceea ce m-a bucurat)"    

 Mihaela Morari - Asistent social 

Proiectul  „Pata Rât” Cluj-Napoca 
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Durată: pe parcursul anului şcoalar 2015/2016 şi 2016/2017 
Scop: Prevenirea abandonului şcolar pentru cei 120 de copii cuprinşi în sistemul de activităţi 
de tip after-school, clasele 0-VIII; 
Obiective:  

 Monitorizarea frecvenţei şi rezultatelor şcolare a celor  150 de copii pe perioada 
proiectului; 

 Cel puţin 130 de părinţi care au copii în clasele 0-VIII şi care beneficiază de servicii de 
tip after-school la Şcoala “Traian Dârjan” şi Şcoala „Nicolae Iorga” vor participa 
regulat la întâlniri cu profesorii şi asistentul social; 

 Cel puţin 120 de părinţi şi familii din Pata Rât, Someşeni şi Iris ai căror copii 
frecventează Şcoala „Traian Dârjan” şi Şcoala „Nicolae Iorga” vor beneficia de ajutor 
pentru a obţine documente de identitate şi pentru a accesa alte drepturi legale (venit 
minim garantat, pensie, pensie de handicap etc). 

Beneficiari: 
 150 elevi din clasele 0-VIII din care 30 de copii frecventează şi programul  „Şcoala de 

vară” 
 130 părinţi ai elevilor din clasele 0-VIII 
 2 Şcoli gimnaziale din Cluj-Napoca şi 1 colegiu tehnic din Cluj-Napoca 

Finanţator: United Way România 
Parteneri: Şcoala „Traian Dârjan” şi Şcoala „Nicolae Iorga”, Primăria Municipiului Cluj-
Napoca 
Rezultate obţinute:  

 150 elevi au participat la activităţile de remediere şcolară şi la activităţile de educaţie 
nonformală 

 săptămânal, s-a monitorizat frecvenţa la şcoală şi semestrial rezultatele şcolare ale 
celor 150 elevi  

 80 de părinţi ai celor 130 de elevi au participat la şedinţele cu părinţii organizate 
periodic/ şedinţele de consiliere individuală 

 12 părinţi au avut nevoie de ajutor în întocmirea dosarului pentru bursă socială 
 
 

 

Când am ajuns la Şcoala "Traian Dârjan" nu ştiam foarte bine la ce să mă aştept. Mi se 
spusese că aveam să fac teme cu copiii, să îi ajut să înveţe să citească, să scrie, să calculeze şi 
aşa mai departe. În curând am descoperit că a face un copil de clasa a II-a să citească este o 
provocare foarte mare. Însă satisfacţia este de trei ori mai mare atunci când, dupa lupte 
seculare care durează câteva (mai multe) minute, îl văd pe elevul de lânga mine citind în mod 
normal un text. A lucra la afterschool e oarecum asemănător cu a merge la sală. 

 Se lucrează enorm, se oboseşte până se intră în ritm, se intră în ritm, iar apoi rezultatele 
încep să apară, puţin câte puţin.     

Ioana Ungureanu - Pedagog social 

 

 

Proiectul  „Școală după Școală” la Cluj-Napoca 
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Durată:  iunie 2015 - aprilie 2016 
Scop: Proiectul a vizat dezvoltarea şi implementarea unui set de măsuri de combatere a 
excluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES din Bucureşti 
Obiective:  

 îmbunătăţirea nivelului cunoştinţelor şi practicii actuale în domeniul educaţiei 
copiilor cu CES de către 345 de profesioniști:250 profesionişti din domeniu din 
Bucureşti, 95  factori de decizie din autorităţi locale şi reprezentanţi autorităţi publice 
din Bucureşti și din țară; 

 90 de reprezentanţi  din ong-uri din Bucureşti și țară, implicati în prevenirea 
excluderii sociale a copiilor şi tinerilor cu cerințe educaționale speciale, cu focalizare 
pe învățământul gimnazial;  

 creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a 250 de părinţi/tutori ai copiilor şi 
tinerilor cu CES sau la risc din Bucureşti  cu privire la dreptul la educație al copiilor și 
tinerilor cu CES, cu scopul prevenirii discriminării și excluziunii școlare a acestora. 

 elaborarea şi implementarea unei metodologii privind combaterea discriminării şi 
excluziunii şcolare a copilului şi tânărului cu CES. 

Beneficiari: 
 644 părinţi 
 52 copii cu CES 
 400 cadre didactice 

Finanţator: Programul RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și 
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială 
Parteneri: Asociaţia Reninco România şi Casa Corpului Didactic Bucureşti 
Rezultate obţinute:  

 îmbunătăţirea nivelului cunoştinţelor şi practicii actuale în domeniul educaţiei copiilor cu 
CES de către 400 de profesionişti din domeniu, din învăţământul gimnazial prin furnizare 
de cursuri de formare acreditate 

 creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a 600 de părinţi din Bucureşti cu privire la 
dreptul la educaţie al copiilor şi tinerilor cu CES, cu scopul prevenirii discriminării şi 
excluziunii şcolare a acestora,  campanie derulată în 40 şcoli din Bucureşti. 

 crearea unei reţele de specialişti în domeniul incluziunii copiilor cu CES în Bucureşti 
 au fost realizate grupuri de suport cu 50 părinţi şi ateliere mixte părinţi copii cu CES cu 48 

părinţi şi 52 copii cu CES, în 12 şcoli din Bucureşti 
 au fost create şi formate  echipe pluridisciplinare în 10 din şcolile vizate în proiect 

 

 

Proiectul  „Parteneriate active pentru incluziunea 
școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale” 
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Durată: decembrie 2016 –iunie 2016 
Scop: Conștientizarea factorilor interesați și a publicului larg din țările vizate asupra efectelor 
discursului instigator la ură 
Obiective:  

 Formarea juriștilor și a agențiilor interesate în identificarea, investigarea și 
combaterea discursului instigator la ură și a crimelor dictate de ură 

 Monitorizarea discursului instigator la ură online, colectare de date și raportare 
asupra fenomenului 

 Promovarea networking-ului și a cooperarii între asociații de juriști și agenții 
naționale anti-discriminare 

Beneficiari: 
 120 elevi și studenți (București, Cluj și Arad) 
 60 jurnaliști (București, Cluj și Arad) 
 150 reprezentanți organizații și instituții publice și de învățământ (București, Cluj și 

Arad)  
 publicul larg beneficiar al campaniei de informare și  sensibilizare asupra efectelor 

discursului instigator la ură în mediul online 
Finanţator: Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Justiție, 2.2.3 Combaterea 
Diferitelor forme de manifestare a rasismului și a xenofobiei. 
Parteneri: La Ligue de l’Enseignement, SOS Racismo Gipuzkoa, ROTA, Carta di Roma, UNAR,  
Universitatea din Barcelona, UNICRI, Cittalia. 
Rezultate obţinute:  

 9 seminarii adresate elevilor, 
liceenilor, jurnaliştilor, 
profesorilor 

 cercetare națională cu privire 
la discursul instigator la ură 
în mediul online. 

 campania media cu mesajul  
„Cuvintele sunt arme” 
difuzată prin intermediul 
următoarelor canale: radio, 
pe monitoarele de la metroul 
bucurestean, on-line şi print. 

 

 

 

 

 

Proiectul  „PRISM - Prevenirea, remedierea și 
combaterea discursului instigator la ură în noile 

mijloace media” 
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Durată:  septembrie 2015 –august 2016 
Scop: Creșterea competențelor profesionale și personale ale personalului FDP implicat în 
educația și formarea adulților din grupuri vulnerabile, în vederea creșterii calității serviciilor 
de ocupare (formare profesională/recalificare profesională, orientare/consiliere profesională 
și mediere). 
Obiective: 

 Implementarea competențelor transversale și profesionale ale responsabililor de 
formare, consilierilor și coordonatorilor de serviciu cu scopul de a asigura eficacitatea 
intervențiilor educative și de formare adresate adulților. 

 Organizarea a 2 programe de job shadowing (ianuarie şi mai 2016) la sediul partenerului 
AssociazioneScuoleLavoro Alto Milanese (Italia), în cadrul cărora au fost formați 10 
specialiști ai FDP, prin dezvoltarea competențelor transversale și tehnico-profesionale. 

Beneficiari: profesionişti din cadrul FDP 
Finanţator: RO01-KA104-014925, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului 
Erasmus+, Mobilităţi de formare a personalului. 
Parteneri: Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese (Italia) 
Rezultate obţinute:  

 Competențele dobândite au permis structurarea și adaptarea metodologiilor de 
furnizare a serviciilor de educație și formare adresate grupurilor vulnerabile și vor fi 
diseminate la nivel intern și național, prin: 

• Informarea a 30 de experți din domeniu, cu privire la metodologia 
dezvoltată. 

• 10 întâlniri cu stakeholderi din domeniu, organizat 
• 1 schimb intern de experiență, organizat 
• zi a porților deschise, organizată. 

 

 

 

Proiectul  „Dezvoltare profesională pentru calitate 
în educația adulților” 
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Durată: septembrie 2015 – iunie 2016. 
Scop: Prevenirea riscului de părăsire timpurie a şcolii în randul elevilor de etnie romă din 
comunitatea Iazu-Cojasca, jud. Dâmboviţa 
Obiective:  

 creșterea nivelului de implicare al părinților în parcursul școlar a copiilor 
 recuperarea dificultăților școlare prin derularea de activități de remediere școlară 

Beneficiari: 
 25 copii cu vârste între 6-12 ani, elevi ai şcolii primare Iazu, com. Cojasca, jud. 

Dâmboviţa 
Finanţator: Fundația Principesa Margareta a României-Fondul Special pentru Copii 
Rezultate obţinute:  

 întărirea raporturilor școală-familie prin participarea la întâlniri periodice cu cadrele 
didactice 

 25 de copii și-au îmbunătățit abilitățile de scris, citit, calcule matematice, dezvoltarea 
vocabularului și a exprimării prin participare de 2 ori/săptămână la activități 
remediale 

 25 de copii au participat o dată pe săptămână la activități recreativ-educative 

 

 

 

În luna aprilie a anului 2016 a avut loc evenimentul de închidere şi diseminare al proiectului 

finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul a fost 

implementat pe o durată de 12 luni, începând cu data de 01.05.2015. 

Rezultate: 

 80  părinţi cu risc de excluziune socială din Bucuresti/Ilfov au accesat şi beneficiat de 

servicii integrate în cadrul centrului de sprijin pentru părinţi şi copii infiinţat la sediul 

asociaţiei 

 45 copii au beneficiat de activităţi recreative în cadrul centrului 

 14 persoane certificate ca babysitter 

 

 

Proiectul  „Educaţia – şansa pentru o viaţă mai bună” 

Proiectul  „Parteneriat public-privat pentru familii autonome” 
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Durată: 01.07.2015 - 30.09.2016 
Scop: Creşterea capacităţii de management al conflictului în cadrul organizaţiilor şcolare 
preuniversitare în vederea îmbunătăţirii climatului educaţional, a reducerii inegalităţilor şi a 
îmbunătăţirii măsurilor de combatere a discriminării şi excluziunii copiiilor şi tinerilor aparţinând 
grupurilor dezavantajate. 
Beneficiari:  

 250 copii informaţi 
 24 copii mediatori formaţi 

Finanţator: Proiect finantat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10- „Copii tineri aflați în 
situații de risc 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: Universitatea București prin Facultatea de Psihologie București 
Rezultate obţinute: 

 1 raport de cercetare, rezultat în urma desfăşurării unui studiu multiregional privind situaţia 

stărilor de conflict în şcolile preuniversitare 

 elaborarea unei strategii integrate de management al conflictului,  

 implicarea a 7 şcoli  din Bucureşti şi din judeţul Dâmboviţa (Cojasca, Bilciureşti, Fântânele) în 

testarea strategiei de management al conflictului, 

 formarea a 21 de cadre didactice în competenţe antidiscriminare şi de management al 

conflictului 

 formarea a 56 de copii şi tineri din învăţământul preuniversitar în competenţe de peer 

mediation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul  „CLIMAT. Managementul conflictelor în Școală” 
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Durată: 1 mai 2015-30 aprilie 2016 
Scop: Asigurarea egalității de șanse pentru mamele tinere și viitoarele mame minore din 
comunitațile de romi din Pata Rât (CJ) și Cojasca (DB) aflate in situații de risc în ceea ce 
privește creșterea, îngrijirea și educația copilului. 
Beneficiari: 

 74 de  mame tinere 
 20 de tinere însărcinate 
 98 de copii cu vârsta curpinsă între 0-3 ani 
 60 de bărbați (tați/soți) ai tinerelor însărcinate/mame 
 10 reprezentanți ai autorităților locale, instituțiilor publice, ONG-uri 
 240 de adolescenți/tineri 

 

Finanţator: Graturile SSE 2009-2014 în cadrul Programul Fondul ONG în România, 
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-
2014, (www.fondong.fdsc.ro, www.eeagrants.org) 
Parteneri: Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Dâmbovița, Direcția de Asistență Socială 
și Medicală Cluj (DASM), Primăria Cojasca 
 

Rezultate obţinute:  

 prezența constantă a beneficiarilor la activități 
 creşterea motivației mamelor pentru îngrijirea adecvată a copilului 
 creșterea calității vieții copiilor și a mamelor 
 îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor 
 consiliere juridică în vederea obținerii  actelor de identitate și a drepturilor legale 
 implicarea activă a beneficiarelor în programul  „Școala Părinților” 
 participarea membrilor comunității la activități de informare privind educația pentru 

sănătate 
 realizarea de materiale educative 
 crearea unei rețele de experți 

 
 
 

 

Proiectul  „Formare! Deprindere! Pregătire! Mame 
tinere in comunităţi defavorizate! Pata Rât și Cojasca” 

http://www.fondong.fdsc.ro/
http://eeagrants.org/
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Durată: septembrie 2015-mai 2016 
Scop: Dezvoltarea educației incluzive și a unui program de sprijin pentru elevii cu dificultăți 
de învățare 
Beneficiari: 

 43 cadre didactice din patru școli publice din Ierihon 
 132 de copii cu nevoi speciale de învățare  
 46 părinţi  
 familiile și comunitățile beneficiarilor 

Finanţator: Ministerul Afacerilor Externe prin programul României de cooperare pentru 
dezvoltare (RoAid) 
Parteneri: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional pentru 
Europa și Asia Centrală, AVSI Palestina. 
 

Rezultate obţinute:  

 Memorandum cu Ministerul Educației din Palestina 
 43 cadre didactice formate în domeniu 
 132 de copii au planuri educaționale individualizate 
 patru laboratoare resursă dotate în patru școli 
 schimb de bune practici cu experți români în Palestina 

 

 

 

 

Proiectul  „Romania-Palestina, un pod pentru educație” 
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Durată: septembrie 2016-iunie 2017 
Scop: Încluziunea socială sustenabilă a tinerilor cu dizabilități din Teritoriile Palestiniene 
Beneficiari: 

 30 de tineri cu dizabilități marginalizați din regiunea Betleem  
 familiile și comunitățile beneficiarilor 

Finanţator: Ministerul Afacerilor Externe prin programul României de Cooperare pentru 
Dezvoltare (RoAid) 
Parteneri: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional pentru 
Europa și Asia Centrală, AVSI  Palestina, Life Gate Reabilitation Center 
 

Rezultate obţinute:  

 9 tineri formați în domeniul bucătăriei 
 32 de tineri cu dizabilități participanți la formare profesională  
 10 tineri cu dizabilități susținuți în vederea integrării pe piața muncii 

 

 

 

 

 

Proiectul  „Romania-Palestina, un pod pentru 
integrarea profesională a tinerilor cu dizabilități” 
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ACTIVITĂŢI DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

 Atelier protejat București 

Începând cu luna noiembrie 2016, 7 tineri din categorii defavorizate participa la activități 

săptămânale de educatie pentru munca în cadrul Atelierului protejat București, activitate 

derulată în parteneriat cu SC Proiect Mozaic SRL, întreprinderea socială a asociației. Tinerii în 

diferite situații de dificultate socială, nu dețin abilitățile sau calificările necesare pentru a se 

angaja pe piața muncii, atelierul protejat oferindu-le oportunitatea de a dezvolta abilități de 

relaționare, de comunicare, de a învața sa lucreze  individual si în echipă, de a învața să 

respecte un  program.  În cadrul activităților săptămânale propuse se realizează activități 

manuale de asamblare şi  tinerii sunt motivați să se devolte pentru integrarea la un loc de 

muncă. 

 Servicii de curățenie în Dâmboviţa 

Structura de economie socială a Filialei Dâmbovița oferă servicii de curățenie pentru 
persoane fizice și juridice din județul Dâmbovița. 
Beneficiarii structurii de economie socială sunt persoane vulnerabile fără loc de muncă, 
inclusiv romi din județul Dâmbovița precum şi familiile celor angajați. În cursul anului 2016 - 
7 locuri de muncă au fost  menținute, din care 4 locuri de muncă pentru persoane 
vulnerabile. 
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ATRAGERE DE FONDURI 

 Prima campanie de donație prin SMS a FDP, campanie realizată cu sprijinul ARC România, 

care a fost dedicată copiilor Școlii Sociale Sportive. Desfășurată pe parcursul a 7 luni, a 

strâns 5860 de SMS-uri care ne-au ajutat să susținem și să încheiem cu rezultate foarte 

bune sezonul 2015-2016 - nici un copil nu a abandonat școala, iar prezența la 

antrenamente și la meditații a fost de peste 75%. 

 

Campania de strângere de fonduri prin SMS aînceput 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 Sportive, care l-a avut ca imagine pe Florin Răducioiu. Până la 1 februarie, data la 

care s-a încheiat parteneriatul cu MediaPro, s-au strâns 

2.133 de SMS-uri. 

A fost prelungită perioada de utilizare a numărului de SMS 
8834 pana in 15 iunie 2016; a fost încheiat un nou 
parteneriat media, de data aceasta cu Prima TV și Kanal D. 

Parteneriatul cu Prima a fost unul deosebit, el având la baza 
o adevărată campanie media promovatăatât pe Prima TV, 
cât și pe principalelesite-uri ale grupului Adevărul Holding: 
adevarul.ro si click.ro. 
Sub sloganul „Crede în bine! Arbitrează-le destinul!” aceasta 
a atras atenția asupra proiectului din toate punctele de 
vedere. 

În fiecare săptămână, începand cu 9 aprilie, Prima TV și site-urile au difuzat câte un episod 
despre poveștile a 11 copii din cadrul școlii. Fiecare episod s-a încheiat cu un apel la 
donație prin SMS, astfel ca în cele două luni, numărul de SMS-uri a crescut de la 2133 la 
peste 5.100. 

 Roata Norocului, Kanal D - Parteneriatul 

media cu Kanal D a urmărit 3 obiective: 

ajutorarea efectivă a 

celor mai delicate cazuri din cadrul Școlii 

Sociale Sportive, strângerea de fonduri prin 

donația de 2 euro la numărul 8834 și 

creșterea notorietății proiectului prin 

promovarea sa la unul din primele 3 

posturi ca audiență din România. 

 14 copii din program au participat la 

această emisiune, unde au căștigat bunuri 

în valoare totală de peste 40.000 de Ron (aragaze, frigidere, cuptoare cu microunde, 

sandwich-makere, storcătoare de fructe, telefoane, tablete, încălțăminte). 
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 Prima donație a Zilei de Naștere în cadrul Campaniei  „Donează Ziua ta” 
 
Cel mai frumos lucru din viața ta: să împărtășești cei ai mai bun în tine cu cei apropiați! Andreea 
Banciu este unul dintre oamenii minunati care s-au implicat în campania Dăruiește Ziua Ta, iar cu 
sprijinul prietenilor săi a donat suma de 2000 de Ron programului Şcoală după Şcoală al FDP - 
Protagonişti în Educaţie. Andreea a rezonat cu ideea programului Şcoală după Şcoală, de reducere a 
abandonului şcolar numind susţinerea acestui program  „cadoul perfect” pentru ziua ei. Şi pentru că 
ideile frumoase vin de cele mai multe ori la pachet, Andreea mobilizează o nouă campanie de 
strângere de materiale educaţionale - manuale, dicţionare, cărţi care ar putea fi utile in biblioteci cu 
resurse limitate din zone defavorizate sau şcoli din mediul rural. 

 
„Am ales  „Școală după școală”  pentru că mi se pare genul 

de proiect care e o constantă ocazie de a schimba lucrurile în 

perspectivă. Cu cât se reduce rata abandonului școlar, cu 

atât crește probabilitatea ca acești copii din familii fără 

posibilități să devină adulți funcționali.”  

Andreea Banciu 

 

 La Cluj-Napoca am demarat programul de debit direct  „Ajută un copil să crească!” 
 

 

 
60 de copii și părinți provenind din medii 
defavorizate, care trăiesc în condiții precare  
vor fi susținuți prin programul de debit 
direct. 
 
Metoda de debit direct înseamnă fundraising 
în stradă (street fundraising), fundraising față 
în față (face-to-face fundraising) şi presupune 
atragerea de sume mici, de la multe 
persoane, în fiecare lună, pe termen lung, în 
urma unei solicitări directe, adresate de către 
fundraiserii organizației, către potențiali 
donatori, cărora le vor fi debitate conturile 
curente, după ce au semnat un contract în 
acest sens. 
 
În cursul anului 2016, 111 persoane au 

hotărât să ne susţină prin această metodă. Le 

mulţumim pentru generozitate! 

 

 

https://www.facebook.com/andreea.banciu.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/andreea.banciu.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/andreea.banciu.5?fref=mentions
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EVENIMENTE 

 

FDP a sărbătorit două decenii de existență invitând 
prietenii, colaboratorii și partenerii la o seară cu totul 
specială. Peste 100 de invitați au răspuns invitației și 
au participat la spectacolul găzduit de Palatul 
Tinerimea Română. 
 

După mesajul președintelui FDP, Ana Peneş și al 
directorului executiv, Simona Carobene, cei prezenți 
au putut urmări un film emoționant cu imagini din cei 
20 de ani de activitate a Fundației. A urmat 
decernarea celor 17 premii ale FDP, care au reprezentat 
modul prin care organizația a ținut să le mulțumească 
celor mai apropiați parteneri, colaboratori, foști și actuali 
angajați. Iată cele mai importante premii: 

 Premiul de excelenţă pentru parteneriat național 
sau internaţional în incluziune socială – Fundaţia 
AVSI, președinte Alda Vanoni. 

 Premiul de Excelenţă pentru susținerea financiară 
a FDP – Maurizio Sacchi și familia. 

 Premiul de excelenţă pentru personalitatea lumii 
culturale în susţinerea FDP – Maestrul Voicu 
Enăchescu. 

 Premiul de excelenţă pentru parteneriat național sau 
internaţional în educație este acordat Fundației Vodafone 
– prin doamna Veronica Mădălina Brânză. 

 Premiul special pentru implicarea în programele de 
incluziune socială ale FDP – Fundația Real Madrid. 

 Premiul special pentru suportul și contribuția deosebită în 
dezvoltarea programelor de orientare și formare 
profesională implementate de FDP – Unicredit Bank, prin 
doamna Ina Solomon. 

 Premiul special parteneriat privat FDP – Societăți 
Comerciale: Colina Motors, prin doamna Gabriela 
Pătrașcu. 

 Premiul special parteneriat FDP – Organizații 
Nonguvernamentale: Asociația pentru Relații Comunitare. 

 Premiul de excelenţă pentru autorităţi publice în 
susţinerea FDP se acordă Primăriei Sector 3, prin DGASPC 
S3. 

 Premiul de Excelenţă 20 de ani – doamnei Violeta Barbu. 

Momentul de vârf al serii l-a reprezentat concertul oferit de 
maestrul Voicu Enăchescu și Corul Preludiu, acesta fiind completat 
de un recital extraordinar al actriței Manuela Hărăbor. Frumoasa 
artistă i-a captivat pe toți cei prezenți cu versurile ieromonahului 
Savatie Bastovoi. 

Concertul aniversar 20 de ani FDP- Protagonişti în educaţie  
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Doamna Gabriela Pătrașcu, reprezentanta unuia 
dintre câștigătorii premiului, respectiv Collina 
Motors a declarat:  „Întâmplător sau nu, zilele 
acestea am început să citesc o carte al cărei titlu 
cred că rezumă - în termeni mai puţin 
convenţionali – activitatea FDP «Arta de a fi fericit 
într-o lume zbuciumată». Interesul pe care îl 
manifestaţi faţă de calităţile oamenilor şi faţă 
depotenţialul acestora de dezvoltare, felul în care 
îi ajutaţi să devină versiuni mai bune ale lor înşişi 
– ne fac pe noi, cei din echipa Colina Motors - în 
numele căreia vă mulţumesc pentru premiul 
acordat - să fim onoraţi de parteneriatul cu dvs. şi să ne dorim proiecte comune la fel d ereuşite şi în 
viitor. Şi pentru că aniversaţi 20 de ani, vă urăm să vă păstraţi exuberanţa şi energia acestei vârste şi 
să stăpâniţi la fel de bine arta de a fi fericiţi în aceasta lume zbuciumată. La mulţi ani! ” 

Partenerii de la PRIMA TV ne-au fost alături la acest eveniment, reportajul aniversar fiind transmis la 
principalul buletin de știri al postului, FOCUS, a doua zi după Concertul aniversar, la buletinul de 
seară.  
 

 

 

 „Cei 20 de ani au reprezentat o luptă 
continuă. Am avut și momente dificile, 
momente în care a trebuit să schimbăm 
multe, chiar și strategia. Dar marea 
noastră satisfacție este că în acești 20 de 
ani am crescut frumos, am crescut alături 
de oamenii pe care i-am ajutat. Ne dorim 
în continuare să mergem să îi ajutăm pe 
cei mai defavorizați, ne dorim să ne 
dezvoltăm alături de acești oameni. „ 

Simona Carobene 
Director executiv FDP-Protagonişti în educaţie 

 

 

„Noi facem tot ce ține de noi, cu toată responsabilitatea, pentru a influența în mod pozitiv viețile 
cât mai multor copii și tineri aflați în situații de risc sau vulnerabilitate.” 

Ania Nedelcu, Director PR& Fundraising          
FDP-Protagonişti  în educaţie 

 

„Noi, oamenii, uitam să ne bucurăm. Când bucuria este de jur împrejurul nostru putem să ne 

facem viața frumoasă și luminoasă în fiecare clipă. Este atât de ușor să dăruiești bucurie și 

dragoste. Trebuie doar să fii puțin disponibil! Atâta tot!”   actrița Manulea Hărăbor 
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FDP implementează din anul 2013 
proiecte în domeniul cooperării 
pentru dezvoltare în Palestina, in 
parteneriat cu AVSI Palestine, 
finanţate de Ministerul Afacerilor 
Externe prin programul RoAid - 
Programul României de cooperare 
pentru dezvoltare. 

Premiul a fost decernat pe 7 

decembrie 2016, în cadrul Galei 

Solidarității Internaționale, eveniment 

organizat de FDSC și FOND - Federaţia 

ONG pentru Dezvoltare/ The Romanian 

NGDO Platform, cu sprijinul 

Ministerului Afacerilor Externe al 

României (MAE) și al Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – 

Centrul Regional pentru Europa și Asia 

Centrală (UNDP). 

La Gala Solidarității Internaționale 2016, FDP- Protagonişti în educaţie  a primit Premiul la 

categoria organizaţii neguvernamentale active în domeniul cooperării pentru dezvoltare. 
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RESURSE & RAPORT FINANCIAR 2016 

 

 

PARTENERI FINANȚATORI 
 
 Fundaţia Vodafone Romania 
 Granturile SEE 2009-2014 / Fondul 
Român de Dezvoltare Socială  
 Comisia Europeană, Direcția 
Generală pentru Justiție, 2.2.3 
Combaterea Diferitelor forme de 
manifestare a rasismului și a xenofobiei 
 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), 
 Uniunea Europeană în cadrul 
programului Erasmus+, Mobilităţi 
de formare a personalului. 
 Ministerul Afacerilor Externe prin 
programul României de cooperare 
pentru dezvoltare (RoAid). 

 Entități juridice publice 
 Primăria Sector 3, 
 Ministerul Afacerilor Externe  
 Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, sector 3 
 Universitatea din Bucureşti 
 Casa Corpului Didactic, Bucureşti 
 Agenția Județeană de Ocupare a Forței de 

Muncă, județul Ilfov 
 Centru Național de Artă  Tinerimea Română 
 Primăria Cluj 
 Facultatea de sociologie și asistență socială 
 Direcția de sănătate publică Dâmbovița 
 Școala Gimnazială Cojasca 
 Agenția Națională împotriva traficului de 

persoane. 
 
 Entități juridie private 

 SES SC Proiect Mozaic  SRL  
 SES SC PREST COM PAVAJ SRL  
 SES SC FDP STORE TEAM SRL  
 Fundatia Vodafone 
 Fundation Real Madrid 
 Fondul Român de Dezvoltare Socială 
 Fondul ONG 
 AsociatiaReninco 
 AsociatiaTouchedCollection 
 Patronatul Producătorilor de Tâmplărie 

Termoizolanta, 
 Patronatul Societăților din Construcții,  
 Asociația Clubul Român de Mobilă  
 Peste 50 de companii din diferite sectoare de 

activitate  
 

 

 

 Parteneri internaționali 
 Aslam 
 Compagnia delle Opere  
 AVSI 
 UNICRI 
 UNDP 

 

BUCUREŞTI 

RESURSE UMANE 

 ANGAJAŢI: 24 profesionişti 

 VOLUNTARI: 12 
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SITUAȚIE FINANCIARĂ 

Bucureşti 2016 
total venituri Valoare  Procent 

Fonduri publice interne 
           

65,675      3.84% 

Fonduri structurale (FSE POSDRU)                      -        0.00% 

subvenții de la bugetul local      

Cooperare pentru dezvoltare –MAE RoAid 
           

65,675      3.84% 

Proiecte 
         

811,852      47.50% 

UE (PRISM,  Erasmus+) 
         

102,992      6.03% 

România (Fond ONG, COERENT, COERENT UBB) 
         

708,860      41.47% 

Altele   0.00% 

TOTAL Fundraising 
         

825,971      48.32% 

Privat International (FRM, Donatori privati Italia) 
         

570,143      33.36% 

Privat Intern(ARC, VODAFONE, Cargill, CAMPANIE SMS etc) 
         

255,828      14.97% 

Dobânzi bancare 
              

1,255      0.07% 

Altele (cursuri) 
              

4,500      0.26% 

TOTAL   
     1,709,253      100.00% 

total cheltuieli      
Resurse umane      1,226,612      59.8% 

Bunuri și servicii, din care:          444,138      21.7% 

Costuri cu stocurile            58,887      2.9% 

Costuri cu servicii          385,250      18.8% 

Subventii/ ajutoare acordate          198,707      9.7% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsăminte asimilate            76,395      3.7% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 
         

105,387      5.1% 

TOTAL 
    2,051,240      100% 

excedent /deficit  -341,987    
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PARTENERI FINANȚATORI 
 

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

subvenție acordată în baza Legii 
34/1998 

 Mecanismul Financiar al Spațiului 
Economic European (SEE) 2009-
2014 în cadrul Fondului ONG în 
România 

 

 FDP București 
 FDP Filiala Dâmbovița 
 Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-

Napoca 
 Asociația Alfa Grup 
 Asociația Serviciului de Ajutor Maltez în 

România 
 Școala Elf 
 Grădinițele Țăndărică 
 Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de 

Sociologie și Asistență Socială 
 Liceul Greco-catolic Inochenție Micu 
 Fundația Comunitară Cluj 
 Școala Gimnazială Traian Dârjan, 
 Școala Gimnazială Nicolae Iorga 
 Colegiul Tehnic Anghel Salygni 
 Direcția Generală de Asistență Sociala și 

Protecția Copilului, Cluj 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

PARTENERI FINANȚATORI 
 

 Mecanismul Financiar al Spațiului 
Economic European (SEE) 2009-
2014 în cadrul Fondului ONG în 
România 

 Fundația Principesa Margareta 
 

 FDP București 
 FDP Filiala Cluj 
 Primăria Cojasca 
 Școala Gimnazială Cojasca 
 Școala Gimnazială Fântânele 
 Școala Gimnazială Bilciurești 
 Direcția de Sănătate Publică 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

CLUJ-NAPOCA 

RESURSE UMANE 

 ANGAJAŢI: 18 profesionişti 

 VOLUNTARI: 10 

DÂMBOVIȚA 

RESURSE UMANE 

 ANGAJAŢI: 9 profesionişti 
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SITUAȚIE FINANCIARĂ 

Cluj 2016 
total venituri Valoare  Procent 

Fonduri publice interne 
           

80,641      19.20% 

Fonduri structurale (FSE POSDRU)   0.00% 

subvenții de la bugetul local  
           

80,641      19.20% 

Cooperare pentru dezvoltare -MAE   0.00% 

Proiecte 
         

322,389      76.76% 

UE (SSP) 
         

143,770      34.23% 

Romania (UW, FOND ONG) 
         

178,619      42.53% 

Altele   0.00% 

TOTAL Fundraising 
           

16,318      3.89% 

Privat International   0.00% 

Privat Intern(DD, ONGFEST, donatii) 
           

16,318      3.89% 

Dobânzi bancare 
                 

641      0.15% 

Altele (cursuri)   0.00% 

TOTAL            
419,989      100.00% 

total cheltuieli      

Resurse umane 
         

481,847      70.5% 

Bunuri și servicii, din care: 
           

92,051      13.5% 

Costuri cu stocurile 
           

27,796      4.1% 

Costuri cu servicii 
           

64,255      9.4% 

Subventii/ ajutoare acordate 
           

74,584      10.9% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsăminte asimilate, 
administrative 

           
20,199      3.0% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar 
           

14,869      2.2% 

TOTAL          
683,550      100% 

excedent /deficit  -263,561    
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SITUAȚIE FINANCIARĂ 

Dâmbovița 2016  

Venituri Valoare  Procent 

Fonduri publice interne               6,273      6.04% 

Fonduri structurale (FSE POSDRU)              6,273      6.04% 

subvenții de la bugetul local   0.00% 

Cooperare pentru dezvoltare -MAE  0.00% 

Proiecte            60,288      58.02% 

UE  0.00% 

Romania (FOND ONG, Principesa Margareta)            60,288      58.02% 

Altele  0.00% 

Total Fundraising                  891      0.86% 

Privat International  0.00% 

Privat Intern                  891      0.86% 

Dobânzi bancare                       7      0.01% 

Altele (SES)            36,448      35.08% 

TOTAL  VENITURI          103,907      100.00% 

   

Cheltuieli    

Resurse umane          102,357      46.5% 

Bunuri și servicii, din care:            98,386      44.6% 

Costuri cu stocurile            58,951      26.8% 

Costuri cu servicii            39,435      17.9% 

Subventii/ ajutoare acordate            14,831      6.7% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsăminte asimilate, administrative 0.0% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar               4,776      2.2% 

TOTAL          220,350      100% 

excedent /deficit  -116,443   
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Mulțumim sponsorilor noștri! 
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FDP – Protagonişti în educaţie contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare 

Sustenabilă ale Mileniului. Agenda 2030 este un cadru universal destinat tuturor țărilor în 

scopul de a contribui la eradicarea sărăciei și la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, 

include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă și a fost adoptată la New York în 

septembrie 2015 cu ocazia unui summit special al ONU. 
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CUM TE POŢI IMPLICA? 
 

 

Te aşteptăm cu drag în echipa noastră ca voluntar. Te poţi implica în 
mod direct în activităţile, proiectele şi programele noastre, dar şi de 
acasă. Experienţa de voluntariat este metoda cea mai bunăsăîţi cunoşti 
puterea de a face bine ajutându-i pe alţii. Fii un “model profesional” 
pentru copiii noștri! Trimite-ne un email cu CV-ul şi motivaţia ta pentru 
a fi voluntar pe adresa echipa@fdpsr.ro 

 

Orice donaţie contează! Oricare ar fi suma pe care alegi să o donezi, 
sprijinul tău financiar înseamnă de fapt o investiţie pentru un viitor mai 
bun. Sunt două modalităţi prin care poţi dona: 

 transfer bancar 
Beneficiar: Asociaţia FDP-Protagonişti în educaţie 
Cod de identificare fiscală: 9019287  
IBAN: RO56 BACX 0000 0007 3135 9036 (LEI) 

 

 donaţie recurentă - dacă decizi să ne susţii constant, poţi 
direcţiona lunar din contul tău o sumă de bani pe care tu o 
stabileşti către proiectele noastre dedicate educaţiei copiilor. 
Transferul se realizează automat şi nu presupune nici un efort 
lunar din partea ta. Dacă te răzgândeşti, poţi întrerupe oricând 
procedura. 

 

 
La începutul fiecărui an poţi direcţiona 2% din impozitul pe venit către 
un ONG. Această sumă (2% din impozitul pe venit) nu reprezintă o 
sponsorizare sau donaţie privatăşi nu te costă nimic. În cazul în care nu 
redirecţionezi aceşti 2%, banii rămân statului. Alege să direcţionezi 2% 
spre programele FDP-Protagonişti în educaţie! Alege să investeşti în 
educaţia copiilor! 

 

 

Daca ai firmă, oferă o sponsorizare - în produse, servicii sau chiar bani! 
De asemenea poţi alege să direcţionezi 20% din impozitul pe profit ce 
revine statului, în anumite condiţii. Contactează-ne şi vom stabili 
împreună detaliile. Emailul nostru este bucuresti@fdpsr.ro 

 

Fii ambasadorul nostru şi vorbeşte cu colegii şi prietenii tăi despre 
proiectele noastre! Implică-i şi pe ei ca voluntari sau susţinători ai 
cauzei noastre, pentru ca fiecare persoană să îşi poată valorifica 
talentele cu care a fost înzestrată! 

 

mailto:echipa@fdpsr.ro
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Fiecare persoană 
îşi poate valorifica talentele 

cu care a fost înzestrată. 
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