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„Trăim într-o cultură a risipei. Dacă un computer se strică, înseamnă o 

tragedie, dar săracia, nevoile și dramele atâtor oameni sunt considerate 

normale”. 

 

Papa Francisc  
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“Crede în bine!”                                                                                                    

 

Trăim într-o lume plină de mistere și ne înconjurăm permanent de interogații care își găsesc mai 

devreme sau mai târziu răspunsuri.  

Am avut parte de un an plin de provocări și noi lecții de viață de asimilat. Am pornit  de la nevoile 

copilului având credința că orice copil trebuie să se dezvolte armonios și nestânjenit, să devină 

conștient de potențialul său creativ, după ce trece printr-un proces firesc de autocunoaștere. El 

trebuie să poată lua decizii, să fie responsabil, îndrăzneț și răbdător. 

De aceea, recenta întâInire cu Papa Francisc a fost un privilegiu de a găsi un raspuns la toate 

frământările noastre: ”Important este ca totul să fie făcut cu dragoste, cu grijă pentru persoane, cu 

mare respect…” lată cuvintele  care au aprins în noi scânteia, căci în aceste valori umane stau toate 

începuturile.  

Stabilirea priorităților și a unei direcții de urmat precum și realizarea unei evaluări constante, ne 

permit să identificăm dacă implicarea noastră dă roade, iar acolo unde rezultatele nu sunt cele 

dorite, să ne mobilizăm și să o luăm din nou, de la capăt, cu mai mare îndârjire. Considerăm că din 

credință și devotament apare bucuria și speranța pentru aceia mai puțin norocoși dintre noi. 

Sub deviza“Educația schimbă viața!”, ne propunem ca persoana ajutată să se regăsească în centrul 

tuturor acțiunilor și programelor noastre și să fim alături de cei aflați în nevoie pentru care aspecte 

precum: statutul socio-economic, condițiile precare de locuit, nivelul educației scăzut al părinților 

sau chiar analfabetismul, adicțiile, numărul mare al membrilor din familie conduc spre creșterea 

riscului de abandon școlar, aspect care se va răsfrânge asupra calității vieții viitorului adult 

(dificultăți în accesarea unui loc de muncă, acces redus la serviciile de sănătate, perpetuarea 

modelului de viață învățat în cadrul familiei, marginalizare, excludere socială, etc.). 

Ținând cont de toate argumentele menționate anterior și având în vedere perspectivele identificării 

constante a nevoilor copiilor și familiilor acestora, ne propunem să continuăm să fim parteneri fideli 

ai demersului educațional românesc, implicându-ne acolo unde familia nu reușește prin forțe proprii 

să susțină această cauză. 

Toată această poveste frumoasă și munca depusă, nu ar fi prins contur fără implicarea partenerilor, 

sponsorilor și voluntarilor noștri către care se îndreaptă sentimentele noastre de adâncă mulțumire 

deoarece au decis să ni se alăture, dar și mai important să rămână cu noi în misiunea nobilă de a 

schimba destinele în bine.  

Simona Carobene, 

Director Executiv 
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Încă din anul 1996, Asociația FDP – Protagoniști în educație (FDP) este fidelă misunii sale de a oferi 
oportunități socio-educative și de integrare profesională persoanelor aflate în situații de risc social. 
FDP are sediul central la București, fiind prezentă prin filiale în Cluj și Dâmbovița.  

FDP s-a concentrat într-un mod integrat la nivel comunitar, generând schimbare prin implicare 
proactivă în comunitate asupra a trei obiective majore: prevenirea abandonului școlar, promovarea 
ocupării forței de muncă durabile și dezvoltarea inițiativelor de economie socială. 

În prezent, luptăm pentru a schimba viața a peste 300 de copii. Suntem o organizație activă de 
peste 20 ani și am decis să continuăm cu aceeasi dorinta de a fi alaturi de oameni, de a confirma  
șansa binelui printr-o construcție utilă și susținută.   

Cu siguranță, cel mai emoționant moment care a marcat această perioadă a fost întâlnirea cu Papa 
Francisc, întâlnire cu un impact foarte puternic asupra tuturor participanților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de tineri, beneficiari ai Asociației FDP- Protagoniști în educație, au avut ocazia de a-l întâlni 
personal pe Papa Francisc, în cadrul unei audiențe private. Tinerii și toți cei care i-au însoțit la 
această întâlnire, au trăit momentul cu uimire, simțindu-se aleși și binecuvântați. Evenimentul a 
marcat de asemenea, cei 20 de ani de la prima întâlnire cu acești tineri minunați care atunci erau 
copii abandonați în orfelinatele din București. 
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MISIUNE, VIZIUNE, VALORI

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 intervine, în mod integrat la nivelul comunităților, 

 cu trei mari obiective: 

 

 

 

 

 

Proiectele anului 2017 - au vizat patru domenii de intervenţie astfel: 

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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Servicii socio-
educative 

Servicii de 
ocupare 

Economie socială 

Cooperare 
internaţională 
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Durată: 2017 (sezon 2016/2017 şi sezon 2017/2018) 
Scop: Program de incluziune socială și educațională derulat în favoarea copiilor care provin 
din medii cu cele mai mari amenințări: sărăcie, familii monoparentale, familii cu probleme de 
sănătate. 
Obiective:  
 Creșterea accesului la educație sportivă  pentru 65 de copii (pe sezon)  prin modelul 

Școlii Sociale Sportive 
 Implicarea comunității în dezvoltarea personală a celor 65 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: 
 65 copii  (sezon 2016/2017 şi sezon 2017/2018) 
 20 voluntari 
 100 adulți (părinții copiilor) 

Finanţator: Cargill, FDP, Fundația Real Madrid, Primăria Sector 3 cu un total de 44186.31 
euro pentru sezon 2016-2017 
Parteneri: Primăria sector 3 București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului București sector 3, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
București sector 6, Școlile Gimnaziale: 55, 67, 153, Mexic. 
Rezultate obţinute:  
 6 antrenamente pe săptămână 
 Sesiuni de consiliere psihologică a copiilor și părinților 
 Meditații săptămânale 
 Activităti recreative 
 Participare la diverse campionate sportive 
 0% abandonuri şcolare  
 Copiii şi-au dezvoltat comportamente pozitive în relaţia cu părinţii, dar şi cu 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Proiectul “Școala Socială Sportivă”  București – 
Fundaţia Real Madrid 
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În luna noiembrie 2017, Federația Română de Fotbal în parteneriat cu Asociația FDP- Protagoniști 
în Educație a organizat prima ediție a CUPEI RESPECT, eveniment ai căror participanți au fost un 
număr de 42 de copii cu vârsta cuprinsă între 8-11 ani, beneficiari ai programului Școala Socială 
Sportivă. La final, toți copiii au fost premiați, aplaudați și fericiți să poarte medalia cu însemnele 
FRF la gât! 

 
”A fost o experiență minunată pentru copii. Au fost atât de entuziasmați să poarte tricoul 
echipei naționale, încât atunci când au aflat că îl și pot păstra, nu le venea să creadă. Cu 
siguranță, acest gen de experiențe îi vor determina să fie și mai motivați să rămână în școală, 
să facă sport cu pasiune și să își dea toată silința să ajungă oameni mari și responsabili”, a 
declarat Ania Nedelcu, directorul PR al Asociației FDP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copiii Școlii Sociale Sportive au participat pentru a treia oară la Copa Alma 

Copa Alma 2017 s-a desfășurat în Lisabona și a avut la start 10 Școli Sociale: 4 din Portugalia 
(Guimaraes, Funchal, Manique, Vila Real de San Antonio), două din Spania (ambele din Madrid), și 
câte una din Maroc (Tanger), Ungaria (Budapesta), Rusia (Rostov pe Don) și România (București). 
Delegația echipei din București a fost compusă din 12 copii (printre care și o fată), doi antrenori, 
Cristi Preda și Ion Pițilă, coorodonatorul proiectului, Dorin Agapie și conducătorul delegației, Ania 
Nedelcu.  

Delegația noastră a fost cazată în Centro Desportivo Nacional do Jamor, locul unde s-au desfășurat 
și cele 9 meciuri. Iată rezultatele obținute de micii noștri fotbaliști: România – Ungaria 2-2, România 
– Manique 3-3, România – Maroc 3-5, România – Madrid II 4-3, România - Vila Real de San Antonio 
1-2, România – Manique 2-4, România – Rusia 2-4, România – Madrid I 1-0 și România–Funchal 4-1. 

Copiii din cadrul proiectului  „Şcoala Socială Sportivă Bucureşti - Fundaţia Real Madrid” au fost 

implicaţi pe parcursul anului 2017 în diferite evenimente de promovare şi strângere de fonduri. 
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În urma acestor rezultate, a punctajului acordat de adversari și de reprezentanții Fundației Real 
Madrid pentru respectarea valorilor FRM, echipa noastră a câștigat Cupa Prieteniei. 

Pe lângă meciuri, copiii au avut un program intens de vizite și activități cultural-educative. Au vizitat 
cele mai importante obiective turistice din Lisabona, fiind însoțiți de un ghid profesionist, s-au jucat 
într-un parc de distracții, au făcut plăjă și baie în Oceanul Atlantic. Totul a culminat cu petrecerea de 
rămas bun în care cele câteva sute de copii care au participat la Copa Alma au dansat, s-au jucat și 
au legat prietenii.  

”A fost o experiență fantastică pentru copii. Au uitat timp de o săptămână de greutățile de acasă și 
au simțit cu adevărat ce înseamnă să fii un copil fericit! Meciurile, băile în Ocean, vizitele din 
Lisabona, jocurile, petrecerea, totul le-a adus o bucurie extraordinară. Punctajul obținut la 
respectarea valorilor Fundației Real Madrid a fost maxim, toată lumea apreciind comportarea 
copiilor noștri! Proiectul Școlii Sociale rămâne un program care chiar poate schimba destine. 
Mulțumim Fundației Real Madrid pentru invitație! Mulțumim Primăriei Sctorului 3 pentru sprijin în 
dezvoltarea proiectului în fiecare an!”, a declarat Ania Nedelcu, conducătorul delegației la Copa 
Alma. 
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             Durată: decembrie 2017 –decembrie 2018 
Scop: Dezvoltarea abilităților parentale și sporirea stimei de sine în rândul celor 25 de părinți 
expuși riscului de excludere socială. Împuternicirea părinților aflați în situații de risc de a-și 
cunoaște și accesa drepturile, de a respecta drepturile copiilor, de a avea acces la servicii 
publice; iar cel puțin 30 de copii vor avea acces la educație, în funcție de vârsta lor. 
Reducerea marginalizării în rândul familiilor aflate in situații de dificultate, prin 
împuternicirea părinților de a înțelege și dezvolta abilități pentru a-și îmbunătăți condițiile 
de viață și pentru a trăi independent. 
Obiective:  
 Workshopuri pe diferite teme pentru părinți 
 Workshopuri “A doua șansă” 
 Workshopuri mixte părinți-copii pe diferite teme 
 Activități nonformale cu copiii, în timp ce părinții participă la workshopuri sau ședințe 

de consiliere 
 Servicii de asistență socială: mediere relații cu diferite instituții, consiliere 

vocațională, servicii tutorat, mediere pentru accesare servicii specializate pentru 
copii cu cerințe educaționale speciale, suport pentru accesare servicii de sănătate 

 Promovarea drepturilor omului/drepturilor copilului în instituțiile publice  
 Suport în identificarea chiriei pentru familiile aflate în dificultate 
 Workshopuri “educație pentru muncă” - atelier protejat. 

 
Beneficiari: 
 25 familii aflate în situații de risc care locuiesc în diferite zone din București sau Ilfov, 

(familii cu mulți copii care trăiesc în condiții precare, părinții care au nevoie de 
educație, copiii cu dizabilități, tineri instituționalizați care au devenit părinți, mame 
singure cu mai mult de doi copii) 50 de copii (de la 1 an până la 12 ani) cu diferite 
dizabilități sau nevoi educaționale speciale sau copiii care trăiesc în condiții foarte 
sărace. 

Finanţator: Fundația Renovabis, Germania 
  

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul  “Empowering parents for raising happy 

children“ 
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În cadrul Centrului de 
Consiliere pentru Părinți și 
Copii al FDP, copiii descoperă 
frumusețea și speranța din 
spatele greutăților. Aceștia vin 
cu drag în acest loc să se 
joace, să își facă temele, să fie 
iubiți, iar părinții învață cum 
să petreacă timp de calitate cu 
copiii lor.  
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Scop: îmbunătățirea calităţii vieţii copiilor şi familiilor care trăiesc în comunitatea de lângă 
rampa de gunoi din Pata Rât (jud. Cluj) prin facilitarea accesului la educaţie, servicii medicale, 
integrarea socială și școlară a copiilor. 

Servicii oferite: 
 Activităţi socio-educative,  
 Activități de igienă personală, 
 Asigurarea suportului nutrițional și de lapte praf, 
 Informare și consiliere pentru copii și părinți,  
 vizite zilnice în familie, 
 Asigurarea periodică a articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, scutece  
 Programul “Școala Părinților”, 
 Consultații medicale și tratament adecvat, 
 Activități de empowerment și advocacy în ceea ce privește drepturile beneficiarilor în 

domeniul sănătății și accesarea seviciilor medicale,  
 Înscrierea beneficiarilor la medic de familie. 

 
Beneficiari: 31 de familii dintre care:  
 51 copii cu vârsta între 0-6 ani 
 39 de copii cu vârsta între 7-16 ani 
 52 de părinți  

 
Finanţatori: Subvenţie acordată de Consiliul Local Cluj-Napoca pe baza Legii nr. 34/1998, 
Open Society Foundations, alte surse private de finanțare  
Parteneri: Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca (DASM) 
 
Rezultate obţinute:  

 90 copii cu vârstă între 0-16 ani și 52 de părinți au participat la activitățile derulate în 
anul 2017 

„Pata Rât este o groapă de gunoi, un loc unde locuiesc oamenii care sortează gunoiul din Cluj-

Napoca. Este foarte trist să conştientizezi faptul că o mare parte din cetăţenii Clujului nu cunosc 

acest lucru şi pentru ei, oamenii care locuiesc acolo nu există, sunt daţi la o parte, sunt practic 

„aruncaţi”. Pata Rât este pentru mine locul în care am învăţat că oamenii sunt valoroşi, doar că 

şansa lor este mai puţin egală cu a altora, de aceea împreună cu ei construim o şansă mai bună” a 

declarat Ioana Grădinaru, asistent social. 

 

 

 

 

Proiectul  „Pata Rât” Cluj-Napoca 
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Scop: Prevenirea abandonului şcolar pentru un număr de 90 de copii incluși în activităţi de 
tip after-school 

             Durată: anul şcolar 2016-2017 
Servicii oferite:  
 Activități de remediere școlară și recuperare a lacunelor educaționale ale copiilor, 
 Activități non-formale (vizite, ieșiri în oraș, excursii, ateliere de lucru manual, etc), 
 Monitorizarea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare, 
 Informare și consiliere pentru părinți, 
 Hrană caldă la prânz, 
 Grupuri de dezvoltare personală și activități de tip job-shadowing pentru adolescenți.  

Beneficiari: 
 90 elevi din clasele 0-XII dintre care 30 de copii au frecventat şi programul  „Şcoala de 

Vară” (iulie-august 2017) 
 70 părinţi  
 2 școli gimnaziale şi 1 colegiu tehnic  

 
Finanţator: United Way România 
Parteneri: Şcoala „Traian Dârjan”, Şcoala „Nicolae Iorga”, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca prin Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca 
 
Rezultate obţinute:  

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

 20 de elevi au participat la grupuri de dezvoltare personală și consiliere vocațională 
 Săptămânal, a fost monitorizată frecvenţa școlară, iar semestrial rezultatele şcolare  
 70 de părinţi au fost consiliați cu privire la diferite tematici 
 Nici unul dintre copiii incluși în proiect nu a abandonat sistemul de învățământ 

 
 
 

„Aflată în al doilea an de activitate în cadrul programului de tip “Școală după Școală”, pot spune că 

am acumulat experiență în ceea ce înseamnă lucrul cu copiii pentru remedierea situației școlare, iar 

cu toate acestea, provocările nu încetează să apară. Fiecare zi e diferită de la început până la sfârșit, 

astfel că nu pot spune că munca desfășurată e anostă; descopăr în fiecare zi câtă răbdare ascund, 

câte modalități de a aplana un coflict dețin și în câte moduri poți explica o informație. 

Pe lângă activitățile tipice: efectuarea temelor, jocuri educative, activități non-formale etc., atât eu 

cât și colegii mei încercăm zi de zi să le insuflăm valori importante de conduită și bună purtare, din 

dorința de a reuși.  

Investim timp și energie, alungăm “nu pot-ul” copiilor și culegem în final rezultatele, mici, dar care 

apar, pentru că nu contează cât de încet merge un copil atât timp cât nu se oprește” a declarat 

Cristina Musteață, pedagog social. 

 

Proiectul „Școală după Școală” Cluj-Napoca 
 



 
 

14 
 

 

 

 

Scopul: Creșterea accesului la educație pentru copii și tineri proveniți din familii dezavantajate prin 

crearea unui spațiu comunitar care să deservească la dezvoltarea comunității, printr-o intervenție 

integrată.  

Durata proiectului: 2017-2021 

Obiectivele proiectului:  

 Crearea unui Centru Comunitar, 

  Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate, 

 Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate, 

 Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare ale copiilor, 

 Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor, 

  Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de 

vulnerabilitate, 

  Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar și creșterea 

gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor. 

 Beneficiari pe toată perioda derulării proiectului: 

 325 copii și tineri 

  260 părinți 

  40 profesori  

 70 voluntari 

Finanțator: United Way România 

Rezultate obținute: 

 Organizarea și amenajarea Centrului Comunitar 

 59 de copii participanți la activități desfășurate 

 10 copii care au beneficiat de activități de tutorat 

 12 voluntari implicați  

 Asigurare de sprijin material (hrană, rechizite și materiale educaționale, medicamente, articole de 

îmbrăcăminte și încălțăminte) familiilor 

„Fiecare întâlnire cu copiii reprezintă o ocazie de redescoperire și însușire a unei lecții de viață. Aceștia te 

învață să dăruiești necondiționat, să împarți fără să aștepti nimic în schimb și să te bucuri de lucrurile 

mărunte din jur (o floare, o prăjitură, etc), pe care datorită vitezei și a alergării continue în care trăim, din 

păcate, nu mai apucăm nici măcar să le observăm, darămite să le mai „simțim”. Și toate aceste, în pofida 

faptului că ei nu au pornit în viață cu aceleași șanse ca și un copil care nu trăiește izolat, la marginea societății 

și în apropierea rampei de gunoi a orașului”, a declarat Paula-Diana Ciobanu, manager proiect. 

Proiect  Educația – Centrul Schimbării în 
Comunitate Cluj-Napoca 
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EVENIMENTE 

 

 Seminar FDP: " România-Palestina, un pod pentru  

viitorul tinerilor cu dizabilități" 

În luna iunie a avut loc evenimentul de diseminare a rezultatelor atinse în implementarea 

proiectului "Romania-Palestina, un pod pentru viitorul tinerilor cu dizabilități". Scopul 

seminarul a fost acela de a împărtăși experiența concretă a unui proiect de cooperare pentru 

dezvoltarea României și de a oferi elemente cheie despre contextul național și internațional 

în care astfel de proiecte pot fi dezvoltate. Agenda seminarului a inclus o prezentare a 

proiectului și a activităților derulate în domeniul incluziunii profesionale a tinerilor cu 

dizabilități din Betleem, prin participarea reprezentantului organizației partenere din 

Palestina, domnul Burghard Schunkert. 

Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin programul 

României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid - Agenția României de cooperare pentru 

dezvoltare) și implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(UNDP) – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.. 

 

 Conferinta de încheiere a proiectului ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale” 

 

Peste 120 de profesioniști din domeniul educației, reprezentanți ai autorităților publice 

centrale și locale cu responsabiliăți în domeniul incluziunii școlare a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale (CES) din București și din țară au participat, în luna ianuarie 2017, la 

București, la conferința de încheiere a proiectului ”Parteneriate active pentru incluziunea 

școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale”. Scopul proiectului a vizat dezvoltarea și 

implementarea unui set de măsuri de combatere a excluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu 

cerințe educaționale speciale din București. Printre rezultatele atinse în cadrul proiectului s-a 

remarcat crearea unei rețele de profesioniști implicați în incluziunea școlară a copiilor cu CES 

la nivelul municipiului București și formarea unui număr de 400 profesioniști, cadre 

didactice, profesori de sprijin și consilieri școlari din București (curs certificat cu 11 credite 

furnizat de Casa Corpului Didactic București).  

 

 

https://www.facebook.com/roaid.ro/
https://www.facebook.com/roaid.ro/
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  Ziua mondială a săracilor! 

O ocazie concretă pentru a sta împreună cu cei aflați în nevoie,  cărora le multumim că ne-au 

ajutat să evoluăm, să ne reamintim misiunea și scopul pentru care ne-am născut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

•ateliere tematice de Crăciun, Mărțișor, Paște 

 

•ateliere de creație handmade în cadrul Centrului 
Comunitar Cluj 

 

•plimbări în parc, ieșiri la film și teatru, excursii 
 

 

„Mesajul Papei, imediat după ce l-am citit, m-a făcut să tresar. Vorbește despre sărăcie într-un 

mod foarte concret, lipsit de retorică, de primii creștini, despre cum împărtășeau, despre 

“vocația sărăciei” și despre a sta împreună cu cei săraci, despre Tatăl nostru... și apoi îndemnul 

final în care ne invită pe toți pentru a instaura o “tradiție”. Am împărtășit imediat mesajul cu 

prietenii mei cei mai apropiați și apoi și cu alte persoane din alte asociații și mișcări, pentru a ne 

gândi împreună la un gest care să devină tradiție în România.” Extras din scrisoarea transmisă 

de Simona Carobene, director executiv al FDP Protagoniști în educație lui Don Julian Carron, 

președinte al Mișcării Comunione e Liberazione. 
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ACTIVITĂŢI DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

 Atelier protejat București 

10 tineri proveniți din categorii defavorizate participă la activități săptămânale de educație 

pentru munca în cadrul Atelierului protejat București. Activitatea este derulată în parteneriat 

cu S.C. Proiect Mozaic SRL, întreprinderea socială a asociației. Tinerii nu dețin abilitățile sau 

calificările necesare pentru a se angaja pe piața muncii, atelierul protejat oferindu-le 

oportunitatea de a-și dezvolta abilități de relaționare și comunicare, de a învața să lucreze 

atât individual cât și în echipă, de a învața să respecte un program.  

 

ATRAGERE DE FONDURI 

 Campania de donație prin SMS a FDP a fost dedicată copiilor Școlii Sociale Sportive și s-a 

realizat cu sprijinul ARC România 

  

Parteneriatul cu Prima TV a fost unul deosebit, el având la 
baza o adevărată campanie media promovată sub sloganul 
„Crede în bine! Arbitrează-le destinul!”, iar aceasta a atras 
atenția asupra proiectului din toate punctele de vedere. 
 
Pe parcursul anului 2017 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. 
 
 
 
 
 

 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 8844 și creșterea notorietății proiectului prin promovarea 

sa la unul din primele 3 posturi ca audiență din România. 

 28 familii din cadrul programelor FDP au participat la această emisiune, unde au câștigat 

bunuri în valoare totală de peste 210.000 de lei (aragaze, frigidere, cuptoare cu microunde, 

sandwich-makere, storcătoare de fructe, telefoane, tablete, încălțăminte, laptopuri, role, 

hoverboard). 

 



 
 

18 
 

 

 A doua donație a Zilei de Naștere în cadrul Campaniei  „Donează Ziua ta” 
 
Andreea este acel gen de prieten pe care oricine și-l dorește: mereu atentă la nevoile celorlați, 
empatică, dar și hotărâtă să facă schimbări! Și ne bucurăm tare că este prietenul nostru! 
Pentru al doilea an consecutiv, Andreea și-a donat ziua de naștere în beneficiul copiilor din 
programul “Școală după Școală”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În Cluj-Napoca și București am continuat programul de Debit Direct  „Ajută un copil să 

crească!” 
 
Metoda de debit direct înseamnă fundraising în stradă, fundraising față în față 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 2017, un număr de 271 persoane au hotărât să ne susţină prin această metodă. Le 

mulţumim pentru generozitate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Am ales proiectul „Școală după Școală” al Asociației FDP - Protagoniști în educație pentru 
că oferă câteva lucruri esențiale pentru prevenirea abandonului școlar: o masă caldă, suport 
moral și educațional. Scopul programului „Școală după Şcoală” este  prevenirea/ reducerea 
abandonului şcolar şi creşterea accesului la educaţie pentru copiii proveniţi din familii 
dezavantajate”,  a declarat Andreea Banciu. 

“Când am intrat în echipa FDP ca fundraiser, eram o persoană timidă, fără încredere în sine și care nu 

vedea posibilitatea de dezvoltare personală. Însă, după câteva săptămâni solicitante de resurse pe care 

credeam că nu le aveam, cum ar fi buna dispoziție, entuziasmul și, cel mai important, un zâmbet pe 

buze, după sute de refuzuri și tot atâtea ignorări, am început să conștientizez faptul că lucrurile acestea 

vor face întotdeuna parte din munca mea și, desi sunt copleșitoare, nu trebuie să le las să acapareze 

bucuria pe care o simt știind ca prin munca mea ajut la construirea unui viitor mai bun pentru copiii din 

proiectele pe care noi le susținem”. (Cameea Vălean, manager atragere fonduri). 

 

https://www.facebook.com/andreea.banciu.5?fref=mentions
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RESURSE & RAPORT FINANCIAR 2017 

SITUAȚIE FINANCIARĂ 

BUCURESTI 2017 

total venituri Valoare  Procent 

Fonduri publice interne               41.275      5,13% 

Fonduri structurale (FSE POSDRU)                        -        0,00% 

subvenții de la bugetul local      

Cooperare pentru dezvoltare -MAE               41.275      5,13% 

Proiecte            329.071      40,93% 

UE (PRISM, BEAMS, Erasmus)               71.788      8,93% 

Romania (Fond ONG, COERENT, COERENT UBB, 
UW)            170.664      21,23% 

RENOVABIS               86.619      10,77% 

TOTAL Fundraising            432.969      53,86% 

Privat International (FRM, Donatori privati Italia)            206.736      25,72% 

Donatii in kind     

Privat Intern(ARC, VODAFONE, Cargill, CAMPANIE 
SMS etc)            226.233      28,14% 

Dobânzi bancare                     606      0,08% 

Altele                        -        0,00% 

TOTAL              803.921      100,00% 

 

  total cheltuieli      

Resurse umane            877.588      59,2% 

Bunuri și servicii, din care:            292.335      19,7% 

Costuri cu stocurile               48.985      3,3% 

Costuri cu servicii            243.350      16,4% 

Subventii/ ajutoare acordate            132.643      8,9% 

Ajutoare materiale in kind     

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate               38.137      2,6% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar            142.543      9,6% 

TOTAL         1.483.246      100% 

excedent /deficit  -679.325    
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SITUAȚIE FINANCIARĂ 

Cluj 2017 

total venituri Valoare  Procent 

Fonduri publice interne          108.590      19,91% 

Fonduri structurale (FSE POSDRU)   0,00% 

subvenții de la bugetul local           108.590      19,91% 

Cooperare pentru dezvoltare -MAE   0,00% 

Proiecte          322.293      59,08% 

UE (SSP, VAR, OSF)          141.103      25,87% 

Romania (UW, FOND ONG)          181.190      33,21% 

Altele   0,00% 

TOTAL Fundraising          110.984      20,34% 

Privat International               9.140      1,68% 

Donatii in kind     

Privat Intern(DD, ONGFEST, donatii)          101.844      18,67% 

Dobânzi bancare                       3      0,00% 

Altele (cursuri)               3.649      0,67% 

TOTAL            545.519      100,00% 

 

  total cheltuieli      

Resurse umane          418.594      69,1% 

Bunuri și servicii, din care:          128.063      21,1% 

Costuri cu stocurile            19.926      3,3% 

Costuri cu servicii          108.137      17,8% 

Subventii/ ajutoare acordate            47.454      7,8% 

Ajutoare materiale in kind     

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate, administrative                  856      0,1% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs 
valutar            11.019      1,8% 

TOTAL          605.986      100% 

excedent /deficit  -60.467    
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SITUATIE FINANCIARA 

Dambovita 2017 

Venituri Valoare  Procent 

Fonduri publice interne                      -        0,00% 

Fonduri structurale (FSE POSDRU)   0,00% 

subvenții de la bugetul local    0,00% 

Cooperare pentru dezvoltare -MAE   0,00% 

Proiecte               9.649      33,32% 

UE   0,00% 

Romania (FOND ONG, Principesa Margareta)               8.654      29,88% 

Altele                  995      3,44% 

Total Fundraising   0,00% 

Privat International   0,00% 

Donatii in kind     

Privat Intern   0,00% 

Dobânzi bancare                  340      1,17% 

Altele (SES)            18.970      65,51% 

TOTAL  VENITURI            28.959      100,00% 

 

  Cheltuieli      

Resurse umane            64.359      69,2% 

Bunuri și servicii, din care:            23.885      25,7% 

Costuri cu stocurile               3.542      3,8% 

Costuri cu servicii            20.344      21,9% 

Subventii/ ajutoare acordate                      -        0,0% 

Ajutoare materiale in kind                      -          

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, 
administrative                      -        0,0% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valutar               4.777      5,1% 

TOTAL            93.021      100% 

excedent /deficit  -64.062    
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Mulțumim sponsorilor și partenerilor noștri! 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

Energy Control         
      Systems 
 
 
 
OPTICAL NETWORK 

 
J.C. GENERAL SERVICES CVBA  

(JOHNSON & JOHNSON) 

 
 
 
NEXT ENERGY 
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PARTENERI 

 
FINANȚATORI 
 
 Fundaţia Vodafone 
Romania 
 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 
 Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, sector 6 
 Universitatea din 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 
 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 
  

 
Parteneri internaționali 
 Aslam 
 Compagniadelle Opere  
 AVSI 
 UNICRI 
 UNDP 
 
 

 

 

 

BUCUREŞTI 
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PARTENERI FINANȚATORI 
 
 United Way România  
 Small Steps Project 
 Consiliul Local Cluj-Napoca prin 

subvenție acordată în baza Legii 
34/1998 
 

 FDP București 
 FDP Filiala Dâmbovița 
 TEMATIC CONSULT 
 VAR Berlin 
 Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-

Napoca (DASM) 
 Asociația Alfa Grup 
 Asociația Serviciului de Ajutor Maltez în 

România 
 Școala Elf 
 Grădinițele Țăndărică 
 Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de 

Sociologie și Asistență Socială 
 Fundația Comunitară Cluj 
 Școala Gimnazială Traian Dârjan, 
 Școala Gimnazială Nicolae Iorga 
 Colegiul Tehnic Anghel Saligny 
 Direcția Generală de Asistență Sociala și 

Protecția Copilului Cluj 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUJ-NAPOCA 
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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-Protagoniştiîn 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 persoanăsăîşi 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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EDUCAȚIA SCHIMBĂ VIAȚA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

FDP – Protagoniști în educație 
București 
Str. Albești, nr.14, sector 2, RO-021515 
Tel: 021.255.22.58, Tel/Fax: 021.255.22.59 
email: bucuresti@fdpsr.ro  
 
Cluj 
B-dul Eroilor, nr.48, ap.7, Cluj –Napoca, RO -40041 
Telefon/Fax: 0264.433.940 
email: cluj@fdpsr.ro  
 

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

               FDP - Protagoniști în educație 
 
          www.fdpsr.ro  

callto:0040.21.255.22.58
callto:0040.21.255.22.59

