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Să nu vă fie teamă!  

De ce ne este teamă să visăm la un alt destin?  
Să ne ascultăm inima! Întotdeauna este nevoie de timp 

și de a lucra împreună cu ceilalți pentru a produce o schimbare. Este          
fundamental să găsim persoane care ne împărtășesc viziunea și vor să se 
implice. Alături de prieteni, colegi, persoane cu inima deschisă și                        
bazându-ne pe parteneriate cu alte organizații producem schimbarea, care 
este importantă în comunitățile noastre, în societatea noastră pentru 
simplul fapt că demonstrăm că se poate și altfel. 

"Să nu vă fie teamă" este îndemnul Sfântului Părinte care ne călăuzește în 
munca noastră de zi cu zi încurajându-ne să îndrăznim mai mult pentru   
semenii noștri aflați în impas, pentru ca binele comun să fie o realitate în 
comunitățile unde suntem prezenți dar și în societatea noastră. 

Anul 2018 a fost pentru FDP – Protagoniști în educație un an în care am 
înțeles că noi suntem cei care decidem direcția în care mergem. Contextul 
social și economic, realitățile și provocările actuale, au determinat în mod 
natural un proces de  evaluare internă a organizației - a activităților, a              
ariilor prioritare, a viziunii și misiunii actuale, lucru care a condus la                
redefinirea strategiei organizaționale pentru perioada 2018-2021.  

Privind cu încredere spre viitor, ne dorim să încurajăm fiecare persoană pe 
care o întâlnim să-și conștientizeze valoarea, să îndrăznească să-și                     
depășească limitele și să-și asume responsabilități. Fiecare comunitate cu 
care interacționăm reprezintă pentru noi o bogăție, un patrimoniu, o 
resursă care ne ajută și ne provoacă să creștem, să ne depășim limitele și să 
învățăm că doar împreună putem găsi soluții concrete care ne pot schimba 
în bine viețile. 

Mulțumim voluntarilor, partenerilor, sponsorilor și tuturor celor care au fost 
alături de noi și cred în puterea noastră de a face Bine!  
 

Simona Carobene                                                                                                                                                           
Director Executiv 
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Promovarea demnității umane a celor mai  dezavantajate persoane 
din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre  

ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. 

MISIUNE 

Fiecare persoană își poate valorifica 
talentele cu care a fost înzestrată.  

VIZIUNE 

Asociația FDP– Protagoniști în educație intervine, în mod integrat la nivelul 
comunităților cu 3 mari obiective strategice: 

 Prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii                     
defavorizate; 

 Reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii  
dezavantajate; 

 Facilitare accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor; 

VALORI  Persoana este în centrul tuturor acțiunilor, iar valoarea ei nu 
este definită de circumstanțele vieții; 

 Împreună - a însoți și a ne lăsa însoţiţi; 
 Implicarea stakeholderilor - a favoriza implicarea tuturor: 

beneficiari, specialisti, parteneri, donatori, sectorul privat; 
 Învățăm din experiențe și valorificăm lecțiile învățate; 

La nivel național, FDP face parte din: 

 

Pe plan internațional: FDP este afiliată rețelei TANDEM + și este membru 
fondator al Fundației AVSI Network constituită din 60 organizații din Europa 
Occidentală, America de Nord, Africa și Asia care colaborează și împărtășesc 
aceeași  metodă de intervenție, sub coordonarea Fundației AVSI din Italia. 

 
Proiectele anului 2018 au vizat trei domenii de intervenție astfel:  

EDUCAȚIE SOCIAL SĂNĂTATE 
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Proiectul „Școala Socială Sportivă” București – Fundația Real Madrid 

Durata: 2018 (sezon 2017/2018 și sezon 2018/2019) 
Scop: Proiectul își dorește să crească includerea socială și să dezvolte             
integral personalitatea copiilor și a tinerilor cu situație socio-economică               
dificilă. 
Obiective:  
 Cresterea accesului la educatie 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 direcți: 
 65 copii (sezon 2017/2018 si sezon 2018/2019) 
Beneficiari indirecți: 
 7 voluntari 
 100 adulți (părinții copiilor) 
Finanțator: FDP, Fundația Real Madrid, Johnson &Johnson, Direcția                     
Generală de Asistență Socială sector 3 și Direcția Generală de Asistență            
Socială și Protecția copilului sector 6. 
Parteneri: Primaria 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. 
Finalitate: 
 6 antrenamente pe săptămână; 
 Sesiuni de consiliere psihologică a  
       copiilor și părinților;  
 Meditații săptămânale;  
 Activități recreative ; 
 Participare la campionate sportive; 
 0% abandon şcolar în rândul beneficiarilor; 
 Copiii au devenit mai responsabili în luarea deciziilor, au devenit mult 

mai motivați să aibă rezultate școlare bune și au dezvoltat                             
comportamente pozitive în relația cu părinții, dar și cu reprezentanții 
școlilor (învățători, profesori, directori). 
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Copiii din cadrul proiectului „Școala Socială Sportivă București – Fundația 
Real Madrid” au fost implicați pe parcursul anului 2018 în diferite                        
evenimente și vizite socio-educative.  
 
În luna mai 2018, Federația Română de Fotbal în parteneriat cu                  
Asociația FDP – Protagoniști în Educație le-a oferit copiilor bilete la Finala 
Cupei României pe Arena Națională. Copiii au trăit momente de bucurie pe 
cel mai mare stadion din România. 
 
Copiii Școlii Sociale Sportive au participat pentru a patra oară la Copa Alma 

Fundația Real Madrid a organizat în perioada 1 – 5 iunie 2018 a V-a ediție a 
competiției Copa Alma. Pentru a patra oară consecutiv, Fundația marelui 
Club spaniol a invitat echipa Școlii Sociale de la București, alături de alte 9 
echipe de copii din Spania, Portugalia, Rusia, Maroc și Ungaria. Astfel, 12 
dintre cei 65 de copii care fac parte din proiectul implementat în București 
au participat în capitala Portugaliei, Lisabona, la competiția Copa Alma. 
 
După încheierea activităților sportive, echipa României a primit trofeul 
#stimadesine, fiecare echipă participantă obținând câte o cupă asociată unei 
valori aferentă comportamentelor de care au dat dovadă copiii, pe toata 
durata competiției. Copiii au trăit o experiență de neuitat, iar adulții au privit 
cu respect comportamentul acestora și i-au încurajat. În secțiunea „Copa 
Alma Got Talent” copiii s-au îmbrăcat în ii tradiționale românești și spre           
toată admirația tuturor, au dansat o horă. 
 
Pentru micii fotbalisti, interacțiunea cu colegii lor din alte țări a fost 
benefică. Au mers împreună la petrecerea de rămas bun, au vizitat Lisabona 
și au avut parte de relaxare la plajă, au schimbat datele de contact. Într-o 
atmosferă de prietenie, fair play și respect reciproc, copii s-au bucurat de 
roadele pe care le culeg implicându-se în activități sportive. 
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„Avem în proiect o fată care are o problemă la mână. Nimeni nu voia să se 
joace cu ea și era izolată din cauza dizabilității. Apoi, alți copii din proiect au 
început să se joace cu această fată și să o ia de mână. După un timp, copiii și
-au dat seama că nu este vina ei că are această dizabilitate și au început să o 

integreze în grupul lărgit.” (Cristi Preda, antrenor) 

„Ea [fiica] era timidă, nesociabilă din cauza situației sale, se simțea 
marginalizată de copiii cu bani. De când a început să participe la proiect e 

diferită: nu mai este rușinoasă, merge afară să se joace cu alți copii.” 
(Doamna M, părinte) 

„După ce am început să particip la antrenamentele Fundației, viața mea s-a 
schimbat. Am început să mă integrez mai bine în alte grupuri de copii.                    

Am participat la mai multe evenimente. M-am bucurat că fac parte dintr-o 
echipă de fotbal. M-am simțit mai apreciat.  Datorită antrenamentelor am 

învățat să nu mai fiu mai mereu supărat și nervos.” 
 (A,12 ani) 
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Durată: 1 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2018 
Scop: Reducerea marginalizării în rândul familiilor aflate în 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:  
 Dezvoltarea abilităților parentale și a 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 serviciile publice, de a respecta drepturile copiilor, de a avea      
acces la servicii publice;  

 Cel puțin 30 de copii vor avea acces la educație, în funcție de vârsta lor; 
Activități:  
 Workshopuri pentru părinți și mixte părinți-copii; 
 Workshopuri “A doua șansă”; 
 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: 
Cel puțin 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, 
părinți care au nevoie de educație, copii 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 copii care trăiesc în condiții foarte sărace. 
Finanţator: Fundația Renovabis, Germania 

Proiect: „Empowering parents for raising happy children” 
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Rezultate obținute: 
Toate cele 25 familii și-au îmbunătățit abilitățile de viață independentă și 

sunt mai responsabile cu nevoile copiilor lor; 
9 mame au fost provocate să participe la cursuri de alfabetizare pentru a 

învăța să scrie și să citească, una dintre ele fiind foarte conștiincioasă în 
acest sens și s-a înscris în cadrul programului educational  ”A doua șansă”; 

5 părinți au reușit să se integreze pe piața muncii, îmbunătățindu-și astfel 
condițiile de trai, în urma participării la ședințe de consiliere vocațională; 

40 de copii care provin din familii sărace sau copii cu cerințe educaționale 
speciale au rămas înscriși în învățământul de masă;  

Reprezentanți din cadrul instituțiilor administrației publice au fost         
informați în legătură cu: drepturile omului, accesul egal la serviciile publice 
pentru copii cu cerințe educaționale speciale, persoane cu dizabilități; 

40 educatori și profesori din grădinițe și școli au fost informați despre 
metode incluzive de lucru cu părinți vulnerabili și copii cu cerințe           
educaționale speciale.  

„Nu știam că am o mamă care știe să deseneze așa frumos. Este o artistă”. 
(A, 11 ani) 
 
„Mi-a plăcut foarte mult ieșirea la film, nu am mai vizionat unul de 
aproximativ 10 ani”. (G, 29 ani, mamă a 2 copii) 
 
„M-am simțit minunat în excursie, demult nu am mai avut timp doar pentru 
mine. Mă bucur că am cunoscut alte mame și mi-am făcut noi prietene”.  
                                                                                       (P, 39 ani, mamă a 2 copii) 
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Durata: ianuarie - decembrie 2018 
Scop: Creșterea calității vieții copiilor și familiilor aflate în situații dificile care 
trăiesc în comunitatea de lângă rampa de gunoi din Pata Rât (jud. Cluj) prin 
facilitarea accesului la educație, servicii medicale, integrarea socială și 
școlară a copiilor. 
Obiective:        
 Asigurarea ședințelor de consiliere pentru părinți; 
 Oferirea de suport material necesar creșterii și dezvoltării copilului (ex. 

scutece, biberoane, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse 
igienico-sanitare etc.); 

 Facilitarea integrării școlare pentru cel puțin 20 de copii cu vârste între     
3-6 ani;                             

 Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru cel puțin 15 
copiii cu vârstă între 2-3 ani;                          

 Facilitarea accesului la servicii medicale pentru adulți și copii; 
 Desfășurarea grupurilor de croșetat pentru mame și copii; 
Beneficiari: 75 beneficiari direcți și 40 beneficiari indirecți 
Rezultate obţinute:        
 21 mame și 5 tați au participat la activitățile derulate în cadrul Școlii 

Părinților;                                    
 Săptămânal, un număr de minim 15 mame au beneficiat de suport 

material;                                               
 22 copii cu vârstă între 3-6  ani au participat la activitățile de tip grădiniță; 
 6 copii au fost incluși în sistemul de învățământ - clasa 0;   
 17 copii cu vârste între 2-3 ani au fost implicați în activități socio-

educative;       
 13 copii au fost înscriși la medicul de familie;                                                      
 6 mame au fost monitorizate în timpul sarcinii;                                    
 15 copii și părinți au participat la grupurile săptămânale de croșetat; 
 Semestrial au fost realizate ședințe cu părinții copiilor;  
 Lunar au avut loc activități de informare în comunitate privind diverse 

teme de interes pentru beneficiari;               
 Vizite zilnice realizate de către echipa de specialiști la domiciliul 

beneficiarilor;                                 
 Lunar, aproximativ 80 de beneficiari au participat la activitățile 

desfășurate în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și 
copii Alma. 

Proiect: „Pata Rât”, Cluj-Napoca 
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Finantatori: Subvenție 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) 
 

„Mă bucur că vă avem pe voi și că, copiii noștri vă au pe voi și faceți  
activități cu ei. Cu ocazia asta, vreau să vă mulțumesc.”  

(Domnul S, la ședința cu părinții) 

„Îmi place să vin la Unitate cu sora-mea mai mică, unde pot să fac duș, să 
mă îmbrac cu haine curate și ne și jucăm cu ceilalți copii. Îmi mai place când 

mâncăm șnițel și corn cu ciocolată și pictăm cu acuarelele.” (D., 11 ani) 

„Dacă am vreun necaz, știu că îmi pot pune baza în voi.” (S, 26 ani) 

„Copiii mei vin la Unitate și merg la grădiniță în fiecare zi, nimeni nu are așa 
prezență bună ca ei. Îi bine că are cine să se ocupe de ei, că sunt spălați, 

hrăniți și învață și ei. “ (A, 25 ani) 
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Durata: septembrie 2017 – august 2018                          
Scop: Prevenirea abandonului şcolar şi creşterea accesului la educaţie 
pentru copiii proveniţi din familii dezavantajate. 
Beneficiari:       
 Beneficiari direcţi- 52 de elevi  
 Beneficiari indirecţi- 35 de părinți 
Finalitate/rezultate obținute:       
 50 de copii care au participat la activitățile de remediere școlară și la 

activităţile non-formale;                 
 rezultate şcolare bune obținute de copii - premiul I, II, III, menţiuni; 
 10 copii care au participat la sesiuni de programare roboţii;  
 35 de părinți consiliați;       
 rata abandonului şcolar în rândul elevilor înscrişi la program a fost 

negativă; 

Proiectul „Școală după școală” Cluj Napoca 

„Într-una din zile după ce le-am explicat copiilor care va fi ritmul în care vom 
lucra şi le-am spus că după realizarea temelor o să avem o activitate         
distractivă împreună pentru dezvoltarea personală, o elevă a afirmat: ,,În 
sfârşit! Cineva care ne înţelege!”. Atunci am constatat cât de util şi necesar 
este acest program pentru copii. Desigur, realizarea temelor este scopul 
principal, dar ceea ce reuşim să transmitem şi să facem împreună pe lângă 
teme este foarte important pentru elevi.” (Ana-Maria Boloș, asistent social) 
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Parteneri: Școala gimnazială „Traian Darjan”, Primaria Municipiului                     
Cluj-Napoca prin Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj Napoca 
Finanțator: United Way Romania 

„Ceea ce mă surprinde cel mai mult la copiii din program este bucuria şi 
dorinţa cu care aşteaptă în fiecare zi să participe la activităţile programului. 

Cei mai mulţi dintre ei nu îşi doresc să meargă în vacanţă pentru că                                           
„Ce să fac acasă? Mă plictisesc, îmi place mai mult la şcoală şi la progam”. 
Din aceste considerente, pe lângă sprijinul pe care îl oferim în realizarea 

sarcinilor şcolare, încercăm să îi implicăm în cât mai multe activităţi                 
non-formale care să contribuie la dezvoltarea lor.”                                                                              

(Florin Goga, asistent social) 
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Durata: 2017-2021 
Scop: Scopul constă în 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. 
Obiective:         
 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 a copiilor din comunitatea 

vizată;                                             
 creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței 

educației copiilor lor;                              
 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: 
 59 de beneficiari direcți - copii implicați în activitățile desfășurate, 

activitățile cu invitați speciali, excursii, etc.                 
 70 de beneficiari indirecți 
Rezultate obţinute în 2018:    
 59 de copii care au participat la activități derulate în cadrul Centrului 

Comunitar;                                                        
 15 copii care au beneficiat de activități de tutorat;                                                         
 31 voluntari implicați în activități punctuale;                                                                 
 asigurarea de sprijin material pentru familii (hrană, rechizite și materiale 

educaționale, medicamente, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, 
produse igienico-sanitare); 

Finanțator: United Way Romania 

Proiect: Educația – Centrul Schimbării în Comunitate 



15 

 

„Una dintre activităţile pe care le desfăşurăm în cadrul Centrului Comunitar 
este cea de tutorat. Consider că tutoratul este necesar pentru elevii din 

 program deoarece îi ajută foarte mult în recuperarea lacunelor                         
educaţionale. Ne-am axat, în special, pe aprofundarea la limba și literatura 
română și matematică cu elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a pentru a-i ajuta 

să se pregătească pentru examenele finale. Copiii participă cu mult                         
entuziasm, iar metoda de lucru de unu la unu dă rezultate foarte bune.”  

(Florin Goga, asistent social) 

„Fiecare zi este o provocare deoarece apar evenimente noi, copiii sunt plini 
de energie şi dornici să absoarbă toată informaţia din jur. Îmi amintesc cu 
zâmbetul pe buze de una din zile în care am vorbit despre ce ne dorim să 
fim când vom deveni mari. După ce fiecare a spus ce vrea să devină, am 

făcut o scurtă sumarizare a meseriilor menționate, iar când rândul a  ajuns 
la o fetiţă, am amintit că ea vrea să devină medic stomatolog, dar repede  

mi-a răspuns: ,,Nu, doamna! Eu vreau să mă fac doctor de dinţi.”   
(Ana Boloș, asistent social) 
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Durata: 01.11.2017 – 31.08.2020 
Scop: Dezvoltarea rețelei europeane Tandem Plus 
Obiective:  
 Crearea unei platforme de schimb de experiență între parteneri, membri 

ai rețelei Europene Tandem Plus; 
 Schimburi de experiență între operatori din domeniul incluziunii sociale 

și profesionale pe tematica competențelor cheie, cu accent pe transferul 
de cunoștințe și practice adoptate de parteneri; 

Beneficiari:  
 25 operatori din cadrul a 7 organizații partenere în proiect; 
 50 de persoane participante la evenimentele locale de diseminare a 

cunoștințelor acumulate prin proiect, organizate de partenerii care au 
găzduit schimburile de experiență.  

Finalitate: 
 5 stagii de formare pentru operatorii din domeniul dezvoltării 

competențelor cheie și validării acestora găzduite de parteneri; 
 6 întâlniri transnaționale între partenerii din proiect care vor evalua și 

consolida transferul de experiențe derulat pe parcursul proiectului; 
 5 evenimente de diseminare organizate la nivel local în țările care au 

găzduit schimburile de experiențe; 
 1 raport în format electronic  al schimburilor de experiență realizate în 

cadrul proiectului. 

Proiect: Erasmus + „Key competences for all” (KC4all) 
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Proiect: „Together we can!  
Experiences of change and support of families at risk” 

Durata: 1 august 2018- 31 iulie 2019 
Scop: Proiectul vizează reducerea marginalizării familiilor aflate în situații de 
risc pentru a permite părinților să își cunoască și dezvolte propriul potențial, 
iar în cele din urmă să își îmbunătățească condițiile de viață. 
Obiective:  
 Dezvoltarea abilităților parentale și creșterea stimei de sine pentru 25 de 

părinți aflați la risc de excluziune socială; 
 Prevenirea abandonului școlar pentru 30 de copii cu cerințe educaționale 

speciale; 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață și acces la asistență medicală/servicii 

specializate pentru 25 de familii aflate la risc;  
Beneficiari direcți: 
 25 familii la risc (familii cu mulți copii care trăiesc în condiții de sărăcie 

extremă, părinți care au copii cu dizabilități sau copii cu cerințe edu-
caționale speciale, părinți cu HIV care au copii, mame singure care locui-
esc în diferite zone ale Bucureștiului sau în cartierele periferice; 

 50 de copii cu dizabilitate (până la vârsta de 12 ani) sau copii cu cerințe 
educaționale speciale care trăiesc în condiții de sărăcie; 
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Rezultate așteptate: 
 25 familii vor fi mai responsabile în legătură cu nevoile copiilor lor și vor 

dobândi abilități de viață independentă; 
 Cel puțin 5 femei vor ști să scrie și să citească la un nivel de bază; 
 Cel puțin 10 părinți vor beneficia de suport pentru a se integra pe piața 

muncii (bursă de muncă, orientare și mediere în vederea incluziunii pe 
piața muncii), în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai; 

 Cel puțin 30 copii care provin din familii vulnerabile sau cu cerințe 
educaționale speciale vor fi integrați în sistemul de educație; 

 cel puțin 10 copii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de 
ședințe de terapie specializată și asistență medicală; 

 Cel puțin 5 copii ai căror părinți au HIV trăiesc în familiile lor naturale, au 
acces la asistență medicală și sunt înscriși la școală; 

 Cel puțin 30 reprezentanți ai instituțiilor publice (spitale, servicii 
sociale) în legătură cu drepturile omului și incluziune; 

 Cel puțin 20 profesori vor fi informați în legătură cu metode inclusive 
de lucru cu părinți vulnerabili și copii cu cerințe educaționale speciale. 

Finanțator: Surse private de finanțare 
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Durata: Septembrie 2018—Februarie 2019  
Scop: Proiectul vizează creșterea calității vieții pentru un număr de 72 de 
copii, majoritatea romi aflați la risc de abandon școlar din 2 școli din                            
localitățile Cojasca și Iazu, prin promovarea de activități sportiv-educaționale 
și implicarea comunității în evenimente sportive locale.  
Obiective:  
 Participarea la evenimente și antrenamente sportive a unui număr de 72 

de copii cu vârsta cuprinsă intre 7 și 14 ani din Cojasca și Iazu în perioada 
Septembrie 2018 – Februarie 2019; 

 Implicarea a 200 de părinți/persoane din comunitate la evenimente spor-
tive în perioada Octombrie 2018-Februarie 2019; 

 Dezvoltarea unor valori sportive precum respect, educație, sănătate, egali-
tate, stimă de sine și autonomie pentru 72 de copii din Cojasca și Iazu în 
perioada Septembrie 2018 – Februarie 2019; 

Beneficiari: 
Beneficiari direcți: 
 24 de copii din clasele I – IV, elevi ai școlii primare din localitatea Cojasca; 
 24 de copii din clasele V – VIII, elevi ai școlii gimnaziale din localitățile 

Cojasca și Iazu; 
 24 de copii din clasele I – IV, elevi ai școlii primare din localitatea Iazu 
Beneficiari indirecți: 
 15 voluntari din comunitate/Kaufland; 
 Circa 24 cadre didactice; 
 200 persoane din rândul familiilor copiilor sau alte persoane/copii din 

comunitate; 

Proiect:  „SPORTRROM – Activități sportive pentru copiii din  
localitățile Cojasca și Iazu” 
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Rezultate obținute: 
evenimente sportive (crosul elevilor din localitățile Cojasca și Iazu)  
antrenamente pe săptămână: 2 în localitatea Cojasca și Iazu pentru clasele 

I-IV și 2 în localitatea Cojasca pentru clasele V-VIII. 
Evenimente comune părinți-copii 
Vizite socio-educative 
Dezvoltarea spiritului de echipă și motivarea copiilor pentru continuarea 

parcursului educațional 
Creșterea ratei prezenței școlare a copiilor și dezvoltarea armonioasă a 

acestora 
Consolidarea relațiilor copii-părinți 
Creșterea calității vieții 
Finanțator: Kaufland Romania 
 

„Mie mi-a plăcut crosul foarte mult și când mi-a dat medalia m-am simțit un 
învingător. (G,13 ani) 

„Atmosfera a fost încărcată de emoție și bucurie, copiii s-au simțit mai       
fericiți și mai încrezători, prețuind mișcarea în aer liber alături de părinți.         
Ei trebuie să știe de mici ce înseamnă fair-play-ul, iar noi suntem aici să îi 

învățăm.” (Carmen Andreșoi, manager proiect SPORTRROM) 



21 

Perioada desfășurării proiectului: 1998-prezent 
Scop: Dezvoltare abilități de viață independentă  
Obiective: Program de susținere și incluziune socială pentru 30 tineri cu HIV 
și copiii lor 
Beneficiari direcți: 23 tineri  
Beneficiari indirecţi: 11 copii minori 
Rezultate obţinute: 
 gestiune  4 apartamente sociale care au găzduit 10 tineri aflați în situație 

de risc și 3 copii ai acestora + o familie cu 5 copii (2 adulți + 5 copii) 
 gestiune 1 locuință protejată “Majilinda” pentru situații de urgență 

(serviciu social licențiat) 
 dobândire abilități de viață independentă și educație parentală 
 atelier protejat (8 tineri proveniți din categorii defavorizate, activitate 

derulată în parteneriat cu S.C. Proiect Mozaic SRL, întreprinderea socială 
a asociației, atelierul protejat oferindu-le oportunitatea de a-și dezvolta 
abilități de relaționare și comunicare, de a învăța să lucreze atât individ-
ual cât și în echipă, de a învăța să respecte un program).  

Proiect: Tineri vulnerabili 
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Ziua mondială a săracilor - 18 noiembrie 2018  a fost celebrată 
pentru a II-a oară la nivel mondial. În Romania, Asociția FDP - 
Protagoniști în Educație cu binecuvântarea lui IPS Ioan Robu, Arhiepiscop de 
București a invitat organizațiile creștine să se alăture prin gesturi concrete 
acestei inițiative.  
În mesajul adresat special pentru a II-a Zi Mondială a Săracilor, Papa 

Francisc sublinia: “Fiecare creștin și 
fiecare comunitate sunt chemați să fie 
instrumente ale lui Dumnezeu pentru  
eliberarea și promovarea săracilor, în 
așa fel încât ei să se poată integra pe 
deplin în societate; asta presupune ca 
să fim docili și atenți și să ascultăm 
strigătul săracului și să-l ajutăm”. 
 
Asociația FDP - Protagoniști în Educație 
a celebrat această zi alături de cei aflați 
în nevoie, asigurându-i că suntem 
alături de ei și atenți la nevoile lor. În 
mediu online am organizaț o campanie  
de informare și promovare despre 
această zi mondială încercând să                      
atragem atenția asupra celor care au 
nevoie de ajutorul și însoțirea noastră. 
 

Excursie la mare 
 

În perioada 2-5 iunie 2018 am organizat o ieșire/excursie la mare pentru un 
grup de 31 de persoane (părinți și copii aflați în situații de dificultate). 
Pentru cei mai mulți dintre ei a fost un motiv de mare bucurie întrucât au 
văzut Marea Neagră pentru prima dată. 
 
Postul de televiziune România TV,  prezent pe plaja unde se desfășurau           

activitățile grupului Asociației FDP Protagoniști în educație, a filmat și difuzat 

un material despre inițiativa noastră în cadrul jurnalului de știri matinale. 

EVENIMENTE 
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„Am văzut marea doar la televizor și acum când am ajuns pe plajă nu mai 
aveam cuvinte să mai zicem nimic, acum îmi dau seama cum arată marea cu 
adevărat”. (A, 13 ani) 

„Pentru mulți copii, vacanța la mare este un lucru obișnuit. Pentru alții, 
întâlnirea cu apa și nisipul reprezintă un moment unic, trăit cu uimire și 
bucurie”. (Diana Marița, manager atragere fonduri) 

„Este prima oară când am venit aici, iar copiii au stat numai în apă câteva 
ore, nu mai voiau să mai iasă“. (Doamna C, părinte) 

Asociația FDP – Protagonişti în educaţie            
prin proiectele, programele și activitățile 
pe care le desfășoară contribuie la                 
acțiunea globală Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă la care au aderat 
state și organizații din întreaga lume.        
În mod concret intervenția noastră 
vizează îndeplinirea obiectivele globale care au în vedere eradicarea sărăciei 
expreme și combaterea inegatăților și injustiției sociale. 
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Atragere de fonduri 
 
Campania de donație prin SMS a fost dedicată copiilor și familiilor acestora 
și s-a realizat cu sprijinul ARC România.  
 
Printr-un parteneriat cu PRIMA TV am reușit să atragem atenția asupra 
intervenției noastre în favoarea familiilor cu mai puține șanse la un trai 
decent solicitând ajutorul telespectatorilor de a ne susține în demersul 
nostru cu donații de 2 euro la numărul de telefon 8844. 
 
Pe parcursul anului 2018 am continuat activitatea de fundraising, activitate 
foarte importantă și necesară pentru sustenabilitatea proiectelor noastre.  
 
În București și Cluj-Napoca am continuat programul de Debit Direct 
“Educația schimbă viața!” Metoda de debit direct înseamnă fundraising în 
stradă 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 2018, un număr de 139 persoane au hotărât să ne susţină prin 
această metodă. Le mulţumim pentru generozitate! 
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RESURSE & RAPORT FINACIAR 2018 

Venituri Valoare  Procent 

Fonduri publice interne            104,995      3.72% 

Subvenții de la bugetul local             104,995      3.72% 

Proiecte            819,339      29.05% 

UE (private)            266,419      9.45% 

România (Kaufland, UW, etc.)            463,487      16.43% 

Altele               89,433      3.17% 

Total Fundraising         1,422,129      50.43% 

Privat Internațional (FRM, Donatori privați Ita-
lia) 

           304,217      10.79% 

Donații in kind            593,547      21.05% 

Privat Intern (CAMPANIE SMS, DD, ONGFEST, 
alte donații) 

           524,365      18.59% 

Dobânzi bancare                     302      0.01% 

Altele             473,381      16.79% 

TOTAL           2,820,146      100.00% 

   

Total cheltuieli      

Resurse umane         1,227,511      43.8% 

Bunuri și servicii, din care:            416,293      14.8% 

Costuri cu stocurile               92,830      3.3% 

Costuri cu servicii            323,464      11.5% 

Subvenții/ ajutoare acordate            230,113      8.2% 

Ajutoare materiale in kind            571,307      20.4% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte 
asimilate               15,324      0.5% 

Amortizare, provizioane și diferențe curs valu-
tar            344,747      12.3% 

TOTAL         2,805,296      100% 

excedent /deficit  14,850    
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Vrei să te implici? 
 
Toate schimbările în BINE încep de la oameni care speră și cred cu putere 
într-un viitor mai bun. Primul și cel mai important pas este luarea deciziei de 
a te implica alături de noi pentru ca fiecare persoană să poată să își                       
valorifice talentele cu care a fost înzestrată. Tu, cum vrei să te implici? 

 
Donează!  Orice donație contează! Schimbările mari se fac 
cu pași mici dar hotărâți.  Fie că alegi să ne susții cu donații 
singulare, lunare sau anuale, sprijinul tău înseamnă de fapt 
un pas spre un viitor mai bun pentru copiii aflații în                       
programele noastre.  Datele organizației noastre sunt: 
                 Asociaţia FDP-Protagonişti în educaţie 

                                                 Cod de identificare fiscală: 9019287  
                                           IBAN: RO56 BACX 0000 0007 3135 9036 (LEI) 

 
Redirectionează 3,5%! De ce? Pentru că este gratuit! 
Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație 
privată și nu te costă nimic. În cazul în care nu 
redirecționezi acești 3,5%, banii rămân statului. 
 
 
Susține!  Această modalitate de implicare vizează                     
sponsorii, partenerii, colaboratorii și companiile care ne 
pot fi alături financiar sau logistic în realizarea proiectelor 
și programelor pe care le desfășurăm. Vă rugăm să ne                     
contactați pentru mai multe detalii. 
 
 
Devino voluntar! Experienţa de voluntariat este metoda 
cea mai bună să îţi cunoşti puterea de a face bine               
ajutându-i pe alţii. Trimite-ne un email cu motivaţia ta 
pentru a fi voluntar pe adresa echipa@fdpsr.ro 
 
 
 
Fii fundraiser! Fii ambasadorul nostru şi vorbeşte cu colegii 
şi prietenii tăi despre proiectele noastre!  

mailto:echipa@fdpsr.ro
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Mulțumim sponsorilor și partenerilor noștri! 

 J.C. GENERAL SERVICES CVBA (JOHNSON & JOHNSON) 

 MAB  EUROPE  

 Energy Control Systems 

 Bio Box 

 Energom 

 Consiliul Local Cluj-Napoca  

 Open Society Foundation  

 Primăria Sector 3, 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 3 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6 

 SES SC Proiect Mozaic  SRL  

 SES SC PREST COM PAVAJ SRL  

 SES SC FDP STORE TEAM SRL  

 Fundation Real Madrid 

 Fondul Român de Dezvoltare Socială 

 Fondul ONG 

 Asociatia Reninco 

 Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca (DASM) 

 Școala Gimnazială Traian Dârjan Cluj-Napoca 

 Școala Elf Cluj-Napoca 

 Grădinițele Țăndărică Cluj-Napoca 

 Universitatea Babeș Bolyai - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj-Napoca 

 Compagniadelle Opere  

 AVSI 

 UNICRI 

 UNDP 
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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 

Comuna Cojasca, Strada Principală, nr.277,  
județul Dâmbovița 

Telefon/Fax: +40(245)671 563 
Email: dambovita@fdpsr.ro 

www.fdpsr.ro 

callto:0040.21.255.22.58
callto:0040.21.255.22.59

