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CUVÂNT INTRODUCTIV

Educația a fost de la bun început misiunea fundamentală și forma în care 

s-a materializat intervenția noastră. Realitatea școlii online ne-a obligat să 

ne privim mai mult în profunzime și să înțelegem un lucru concret : 

educația NU reprezintă doar transferul de informații! Educația este înainte 

de toate o relație: un învățător care se uită la �ne și îți spune „tu valorezi, 

tu eș� bun, te descurci foarte bine”. O privire pozi�vă, primitoare, care 

valorifică și a�nge inima! 

Suntem recunoscători finanțatorilor, partenerilor, donatorilor și 

voluntarilor care, în acest context dificil, când cele mai vulnerabile 

categorii de persoane au beneficiat de susținerea de care au avut atât de 

multă nevoie, au ales să rămână alături de noi!

Simona Carobene, 

Director execu�v, FDP-Protagoniș� în educație

Anul 2020 a marcat începutul unei munci diferite 

care ne-a schimbat modul de viață, interacțiunea cu 

oamenii și implicit modalitatea de a ne derula 

ac�vitățile. Putem spune că pandemia de Sars COV2 

a scos în evidență tot ce era mai bun în noi, mai ales 

când ne referim la readaptare. Ne-am repliat rapid, 

conș�enți fiind că este esențial să fim crea�vi, să 

urmărim realitatea, să ne reorganizam toată strategia de comunicare și 

strângere de fonduri pentru că misiunea noastră s-a concentrat în efortul 

comun de a acorda noi forme de susținere și caritate.

Tragedia care a afectat  întreaga lume ne-a demonstrat că nu suntem 

singuri. Papa Francisc ne-a încurajat și ne-a invitat să fim și noi aproape de 

celălalt, în special de cei mai săraci. Am înțeles că doar printr-o prezență 

bună și u�lă putem ajunge la cei care au mare nevoie de ajutor. Chiar și 

puțină atenție poate face diferența: avem această responsabilitate!

Vă mulțumim!
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MISIUNEA ORGANIZAȚIEI

Promovarea demnității umane a celor mai dezavantajate persoane 
din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre 
ei și implicându-i ca adevărați protagoniș� ai vieții lor.

CONTACT:
Bucureș�
Str. Albeș�, nr.14, sector 2, RO-021515

Email: bucuresti@fdpsr.ro

Tel: 021.255.22.58, Tel/Fax: 021.255.22.59

La nivel național, FDP face parte din: 

Pe plan internațional:

— FDP este afiliată rețelei TANDEM +

— FDP este membru fondator al Fundației AVSI Network cons�tuită 
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;
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ÎMPREUNĂ PRODUCEM SCHIMBAREA!

EDUCAȚIE

SOCIAL

SPORT ȘI VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
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PE CINE AJUTĂM

„Școala Socială Spor�vă” Bucureș� – Fundația Real Madrid 

Program finanțat de Fundația Real Madrid, Kaufland, Societe Generale 
Global  Solu�on Centre, Laureus Sports for Good 

Parteneri -Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului 
sector 3, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului sector 
6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului sector 2, 
Școlile Gimnaziale: 55, 116, 153, Mexic

Scopul general al proiectului vizează incluziunea socială și dezvoltarea 
integrală a personalității copiilor, creșterea accesului la educație spor�vă 
pentru 90 de copii (pe sezon) proveniți din familii cu situație socio-
economică dificilă, prin modelul Școlii Sociale Spor�ve – Fundația Real 
Madrid (Spania). 

Copiii din cadrul proiectului „Școala Socială Spor�vă Bucureș� – Fundația 
Real Madrid” au fost implicați pe parcursul anului 2020 în diferite 
evenimente, vizite socio-educa�ve (Atelierul de ceramică, prezența în 
tribune la diferite meciuri, antrenamente) urmate apoi de ac�vități și 
antrenamente online ținând cont de măsurile de siguranță impuse de 
pandemie.

— trainingul antrenorilor (organizat și implementat de Fundația Real 
Madrid pentru toți antrenorii implicați în program, instrumente pentru 
antrenori conform metodologiei

Rezultate obținute:

—   230 antrenamente fotbal, 39 antrenamente handbal, 75 antrenamente dans 
(4 antrenamente pe săptămână/fiecare grupă de copii;

—  începând cu luna mai 2020, adaptarea tuturor ac�vităților din cauza 
restricțiilor impuse de pandemie: ac�vități și antrenamente online, cursuri 
pentru copii/părinți, provocări lansate copiilor online etc; consiliere 
psihologică;

— 0% abandon școlar în rândul beneficiarilor;
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— copiii care au beneficiat de kinetoterapie au fost inspirați să aibă mai multă 
voință când vine vorba de mâncare și sport;

— copii s-au învățat cu o ru�nă sănătoasă și au lucrat pe nivelul lor de constanță 
în desfășurarea ac�vităților educa�ve, par�cipând la antrenamentele online 
care le-au solicitat atenția și concentrarea semnifica�v mai mult decât 
înaintea pandemiei;

Rezultate obținute:

— 70 copii au par�cipat la ac�vități spor�ve online, din care 20 fete și 50 băieți, 
în total 103 antrenamente de ac�vități spor�ve desfășurate în perioada de 
implementare a proiectului. Începând cu luna mai 2020, adaptarea tuturor 
ac�vităților din cauza restricțiilor impuse de pandemie: ac�vități și 
antrenamente online, cursuri pentru copii/părinți, provocări lansate copiilor 
online, ședințe de kinetoterapie, sesiuni de consiliere individuală 
online/telefonic și face-to-face;

— copiii au învățat și adoptat comportamente prosociale prin intermediul 
sportului și a valorilor promovate;

                                           Program finanțat de Kaufland
Egalitate și echitate prin sport, 

Scopul general al proiectului îl cons�tuie promovarea sportului în rândul 
copiilor, menținerea fetelor în ac�vități spor�ve și diminuarea a�tudinilor 
discriminatorii prin promovarea „egalității și echității prin sport” în rândul 
celor 70 copii înscriși în Școala Socială Spor�vă.

 “Sunt multe lucruri pe care le ai în comun cu copiii și acest lucru ne face 
egali” (A.T., copil).
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Proiect finanțat de Fundația Vodafone România

Rezultate obținute:

Parteneri - Centrul Municipiului Bucureș� de Resurse și 
Asistență Educațională (CMBRAE) si Code4Romania

Scopul general al proiectului : facilitarea integrării și menținerii copiilor cu 
cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul de masă (aproxima�v 
32 000 copii și �neri cu CES) prin echiparea cadrelor didac�ce cu metode 

și instrumente eficiente în procesul de predare-învățare-evaluare, 
disponibile pe o pla�orma educațională digitală deschisă.

„Despre proiectul AcCES, este unul extrem de u�l pentru specialiș�. 

Faptul că va exista o pla�ormă de unde pot fi descărcate materiale u�le, 
materiale pe diverse problema�ci, poate fi inspirațională, cu materiale 

crea�ve și u�le.” (M.M., Logoped)

Dezvoltarea pla�ormei Eduacces.ro, o pla�ormă digitală dedicată cadrelor 
didac�ce, consilierilor și profesioniș�lor în educație care lucrează cu copiii 

cu cerințe educaționale speciale.
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 Acces  egal  la educație și sănătate ,

· Respectarea dreptului la ocro�rea sănătății pentru cei 3025 de locuitori 
ai satului Iazu prin dotarea acestora cu materiale de protecție 
personală (măș� reu�lizabile, materiale igienico-sanitare) dar și prin 
derularea unei campanii de informare și educare a populației și 
ins�tuțiilor publice. Instruirea cetățenilor în diferite puncte de 
informare în comunitate, oferirea de broșuri a fost esențială în 
prevenirea transmiterii virusului SARS-COV-2, pentru conș�en�zarea 
populației din Iazu cu privire la importanța purtării măș�lor și a 
comportamentelor de igienă preven�ve.

· Pentru facilitarea întoarcerii copiilor la învățământul față în față, au fost 
realizate lucrări de montare plexiglas în clasele de la școala Iazu

       Program  finanțat de Programul Ac�ve Ci�zens Fund 
Romania

Scopul general al proiectului l-a cons�tuit dezvoltarea intervențiilor ce 
vizează dreptul la ocro�rea sănătății și dreptul la educație într-o 
comunitate compactă de romi (3.025 locuitori) aflată în satul Iazu, Com. 
Cojasca, Dâmbovița, în contextul pandemiei Covid-19. 

Rezultate obținute:

· Dotarea școlii din Iazu cu echipamente IT, Biblioteca de resurse creată 
pentru clasele 0-4 pentru copiii fără conexiune la internet și instruirea 
cadrelor didac�ce cu privire la iden�ficarea unor alterna�ve 
educaționale,   pentru adaptarea metodelor de predare online( pentru 
copiii care s-au putut conecta), au contribuit la facilitarea accesului la 
educație pentru cei 408 copii din Iazu 
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Erasmus + ”Key competences for all” (KC4all)

Scopul general al proiectului  l-a cons�tuit  dezvoltarea unei rețele 
europene Tandem Plus prin crearea unei pla�orme de schimb de 
experiență între parteneri (25 operatori din cadrul a 7 organizații 
partenere), membri ai rețelei Europene Tandem Plus, pe tema�ca 
competențelor cheie, cu accent pe transferul de cunoș�nțe și prac�ce 
adoptate de parteneri și pe care sunt dispuși să le transfere cu scopul de a 
aborda provocările Noii Agende  a Abilităților pentru Europa.

 “A fost o oportunitate de a împărtăși modele de bună prac�că, de a 
învăța din proiectele finalizate, dar și de a dezvolta și implementa idei 
noi!” (Iulia Nicolae, coordonator FDP-Protagoniș� în educație).

— 1 eveniment final de închidere a proiectului - desfășurat online în contextul 
pandemiei

— 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;

Rezultate obținute:

— 5 stagii de formare pentru operatorii  din domeniul dezvoltării competențelor 
cheie și validării acestora, găzduite de partenerii;
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Rezultate obținute

„Sprijin pentru capacitatea de răspuns la COVID-19 pentru 
județele Uasin Gishu și Elgeyo Marakwet din Kenya” , 

Program finanțat de Agenția de Cooperare Internațională 
pentru Dezvoltare (RoAid), 

 Partener - AVSI Kenya

Scopul general al proiectului vizează asigurarea de echipament de 
protecție și instruirea personalului medical din județele Elgeyo Marakwet 
și Uasin Gishu – Kenya

· sesiuni de instruire pentru 100 de cadre medicale și lucrători din 
domeniul sănătății privind măsurile de răspuns la COVID-19;

· Furnizarea de echipamente de protecție personală și materiale 
dezinfectante către cele două județe: 1.500 de măș� chirurgicale, 150 
de măș� cu filtru, dispensere automate și dezinfectanți pentru 10 
unități medicale;
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Sprijin pentru răspunsul de urgență la pandemia COVID-19 în 
districtul Labu�a din Myanmar”, Program finanțat de  Agenția 

de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid)

 Partener - AVSI Myanmar

· Campanie de sensibilizare pentru informarea corectă a populației în 
cele 65 de sate despre modalitățile de prevenire a răspândirii visrusului 
COVID-19.

Scopul general al proiectului a fost furnizarea de echipamente de 
protecție, instruire și ac�vita� de sensibilizare pentru personalul medical 
si comunitatea locală din Labu�a, regiunea Ayeyarwady (9.750 persoane 
din cele 65 de sate din Labu�a)

· Sesiuni de instruire in 13 locașii din Labu�a la care au par�cipat 65 de 
lideri din cele 65 de sate;

Rezultate obținute

· Furnizarea a 100 de truse de echipamente de protec�e (PPE) distribuite 
personalului medical și voluntarilor din domeniul sănătății precum și a 
1.350 de măș� de față si 30 de igienizatoare pentru mâini (500 ml) pentru 
fiecare sat.
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CENTRUL WONDER,
Program finanțat de AVSI USA, UPS și alți finanțatori privați 

— Diminuarea dificultăților de învățare prin ac�vități terapeu�ce și educaționale 
adaptate nevoilor copiilor;

— Îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea 
copiilor cu dificultăți de învățare;

— Creșterea gradului de implicare, formare și colaborare a cadrelor didac�ce și 
profesioniș�lor care interacționează cu copiii cu dificultăți de învățare.

— Prevenirea abandonului școlar și sprijinirea incluziunii copiilor cu dificultăți de 
învățare/ cerințe educaționale speciale( diagnos�cați/ în curs de 
diagnos�care) în învățământul de masă;

Scopul general este prevenirea abandonului școlar pentru 45 de copii cu 
dificultăți de învățare, diminuarea dificultăților de învățare prin ac�vități 
terapeu�ce și educaționale adaptate nevoilor copiilor.

Rezultate obținute:

— peste 350 ore de terapii specifice ( psihoterapie, logopedie, psihoterapie, 
ac�vități educaționale și recrea�ve, ac�vități remediale, art terapie, terapie 
prin joc)

— Evaluarea complexă prin teste standardizate 

— Îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea 
copiilor cu dificultăți de învățare;

— Creșterea gradului de implicare, formare și colaborare a cadrelor didac�ce și 
profesioniș�lor care interacționează cu copiii cu dificultăți de învățare.

“Este un spațiu prietenos, inspirațional în 
care copiii și părinții vin cu plăcere. Copiii 
beneficiază de terapii individuale și de grup 
gratuite și ac�vități de socializare. Ne dorim 
ca toate acestea să conducă la creșterea 
capacității de adaptare a copiilor la mediul 
școlar și social. (Carmen Andreșoi, manager 
servicii sociale, FDP-Protagoniș� în educație).
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· Distribuirea de materiale igienico-sanitare și campanie de sensibilizare 
pentru informarea corectă a populației despre modalitățile de 
prevenire a răspândirii visrusului COVID-19;

 Partener AVSI Liban

Scopul general al proiectului a urmărit reducerea răspândirii COVID-19 în 
comunitățile libaneze vulnerabile și în cadrul comunităților gazdă prin 
sprijinirea a 12 municipalități locale din districtul Rachaya și promovarea 
măsurilor de igienă.

· Instruirea a 61 de operatori angajați în igienizarea spațiilor publice din 
cele 12 municipalități pentru a interveni eficient în cazurile de infectări 
cu Covid-19;

· Schimb de experiență privind intervenția in comunități vulnerabile 
pentru prevenirea și controlul COVID-19.

· Instruirea a 26 de �neri din cele 12 municipalități pentru formarea de 
abilități de viață privind prevenirea și controlul COVID-19;

Sprijinirea comunităților gazdă și de refugiați din Liban pentru 
a face față răspândirii Covid-19” Program finanțat de Agenția 

de Cooperare Interna�onală pentru Dezvoltare (RoAid)

Rezultate ob�nute: 
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Scopul general al proiectului a fost realizarea unui studiu de 
prefezabilitate și dotarea dispensarului din Comuna Cojasca (satele Iazu, 
Cojasca și Fântânele), județul Dâmbovița cu panouri fotovoltaice.

Rezultate obținute: 

”Primii pași spre soluții alterna�ve de eficien�zare energe�că 
în comuna Cojasca”

 Program finanțat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile cu sprijinul ENEL

· Dotarea dispensarului din comuna Cojasca cu panouri fotovoltaice.

· Studiul de prefezabilitate a urmărit culegerea de informații care să 
permită configurarea unei imagini de ansamblu și o mai bună cunoaștere a 
caracteris�cilor clădirilor de locuit din satul Iazu, elemente ce permit 
evaluarea posibilităților de u�lizare a sistemelor alterna�ve de eficiență 
ridicata. Au fost analizate un număr de 471 clădiri de locuit din satul Iazu, 
reprezentând aproxima�v 60% din totalul de locuințe;
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CUM AJUTĂM

Proiect: Tineri vulnerabili/housing social 

Rezultate obținute:

· Ges�une  5 apartamente sociale care au găzduit 7 �neri aflați în situație 
de risc și 1 copil + 1 familie aflată în situație de risc (2 adulți + 5 copii);

· Dobândire abilități de viață independentă și educație parentală;

· Atelier protejat (5 �neri proveniți din categorii defavorizate. 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 învăța să lucreze atât 
individual cât și în echipă, de a învăța să respecte un program)-
implementat doar până în luna mar�e 2020 din cauza pandemiei;

Scopul general al proiectului vizează dezvoltarea abilităților de viață 
independentă pentru 20 �neri și 9 copii minori. 

· Ges�une 1 locuință protejată “Majilinda” pentru situații  de urgență (1 
tânără aflată în situație de risc);

Celebrare Ziua Mondială a Săracilor

Ziua Mondială a săracilor - 18 noiembrie 2020  a fost celebrată pentru a 
IV-a oară la nivel mondial.

Evenimentul a fost media�zat fiind preluat de multe agenții de presă și 
difuzat în cadrul jurnalului de ș�ri de la Focus-Prima TV.

Sub îndemnul Papei Francisc  “În�nde-ți mâna către cel sărac”, împreună 
cu Excelența Sa, Miguel Maury Buendía, Nunțiu apostolic în România și 
Republica Moldova precum și alte organizații am reușit și anul acesta să 
fim solidari cu cei aflați în nevoie. Mega Image, Banca pentru alimente, 
Școala italiană Aldo Moro (Bucureș�) și alți oameni cu suflet au dat o 
mână de ajutor oferind pachete cu alimente de bază pentru familiile 
nevoiașe.

16



500 de voluntari  au reușit să aducă zâmbetele pe fețele copiilor și 
familiilor acestora!

Prin implicarea specială a angajaților din companiile partenere - Societe 
General Global Solu�on Centre, Total Romania, Groupama, London Stock 
Exchange Group - în susținerea ini�ațivelor noastre (întâlniri -online 
educa�ve cu copiii și părinții, oferire pachete cu alimente de bază, 
materiale igienico sanitare, cadouri cu ocazia diferitelor sărbători – Paște, 
1 Iunie și Moș Crăciun) au demonstrat că numai printr-o dezvoltare 
sustenabilă, inclusivitate și colaborare, contribuim împreună la creșterea 
șanselor la un viitor mai bun pentru copiii mai puțin avantajați și pentru 
familiile lor.
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Ajutor acordat familiilor vulnerabile în perioada de urgență

Declanșarea pandemiei Covid 19 ne-a afectat pe toți fiind provocați să facem 
față unei situații fără precedent. De la început am înțeles că familiile cu copii pe 
care noi le sprijinim aveau să traverseze o perioada și mai grea. NU puțini au fost 
cei care și-au pierdut temporar locul de muncă, iar FDP a fost prezent în a-i ajuta 
să iasă din acest impas. 

Multe companii ne-au sărit în ajutor cu alimente de bază, produse pentru igiena 
dar și materiale educaționale pentru copii. Ne-am unit într-un demers umanitar 
de într-ajutorare a familiilor nevoiașe, iar acest lucru a generat noi parteneriate. 
Am trecut printr-o perioadă intensă, ne-am organizat cât de bine am putut, 
reușind să sprijinim peste 500 de familii din Bucureș� si Dâmbovița.

Mulțumim companiilor Banca pentru Alimente, Societe Generale Global 
Solu�on Centre, Total Romania, Mercedes Benz Romania, Metro Romania, 
Danone, Lidl, MAB Europe, Telecomponen�, London Stock Exchange Group, 
Gold Plast, DADDYCOOL,  Komarom, Easy Eco, HPE, Atelierul de pânză, o 
întreprindere socială din Italia si Pla�orma FA BINE care ne-au oferit un ajutor 
concret. Împreună am trecut peste cea mai grea încercare de pana acum!

Mulțumim finanțatorilor noștri – Fundația Real Madrid (Spania), Kaufland 
Romania și Laureus Sport for Good Founda�on că ne-au oferit posibilitatea de a 
ne regândi și schimba ac�vitățile într-un mod cât mai opera�v, alături de cei 
vulnerabili. Mulțumirile noastre con�nuă pentru toți sponsorii, partenerii și 
voluntarii care au parcurs acest drum împreună cu noi!
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Donația prin SMS

Campania de donație prin SMS a fost dedicată copiilor și familiilor acestora 
și s-a realizat cu sprijinul ARC România. 

Anul 2020 a con�nuat cu parteneriatele cons�tuite în anii anteriori cu 
Prima TV, Kanal D la care s-a alăturat și postul de televiziune PRO TV.

Prin con�nuarea colaborării cu PRIMA TV am reușit să atragem în 
con�nuare atenția asupra intervenției noastre în favoarea familiilor aflate 
la risc de sărăcie și excluziune socială solicitând ajutorul telespectatorilor 
de a ne susține în demersul nostru cu donații de 2 euro la numărul de 
telefon 8844. As�el, în aceasta perioadă am reușit să ajutăm în mod 
special familiile care au fost afectate de declanșarea pandemiei și care au 
rămas pentru o lungă perioadă fără locuri de muncă.
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Parteneriatul media cu Kanal D – emisiunile Roata Norocului, Asta-i 
România și Jurnalul de ș�ri au vizat ajutorarea efec�vă a celor mai 
delicate cazuri din cadrul FDP și strângerea de fonduri prin donația de 2 
euro la numărul 8844. Prin par�ciparea la emisiunea Roata Norocului, 24 
familii au câș�gat obiecte electrocasnice (aragaze, frigidere, cuptoare cu 
microunde, sandwich-makere, storcătoare de fructe, cafe�ere, etc) 
precum și obiecte de joacă pentru copii (tablete, hoverboard, tro�nete, 
cărucioare).

Campania “SĂ FACEM DIN URARE O MISIUNE DE ONOARE", a fost mo�o-
ul cu care a debutat campania “Să creș� mare”, campanie pe care Kanal D 
împreună cu FDP-Protagoniș� în educație  au dedicat-o copiilor din familii 
nevoiașe le-a adus copiilor tablete și produse alimentare necesare hranei 
zilnice.

La finalul anului 2020, am 
înregistrat un număr de 3600 
donatori ac�vi care au ales, prin 
donațiile recurente să rămână 
fideli cauzei noastre, contribuind 
as�el la misiunea organizației.
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Donează cu Pago!

Ediția a 2-a aplicației Donează cu Pago a desemnat printre cauzele 
câș�gătoare la secțiunea educație, proiectul „Happy Heart, WONDERful 
Mind”. Cu suma strânsă prin intermediul pla�ormei Donează cu Pago, 45 
de copii cu cerințe educaționale speciale (CES)  beneficiază de terapii 
specifice pentru o viață sănătoasă și echilibrată.
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RAPORT FINACIAR 2020

25

Fonduri publice interne 27.068          1,23%

Fonduri structurale ( FSE 

POSDRU) -                 0,00%

subvenții de la bugetul local -  

               

Cooperare pentru dezvoltare -

MAE 27.068          1,23%

Proiecte 1.053.623    48,04%

Interna�onale ( Erste, FRM, 

ISC, Laureus, Renovabis, 

AVSI, ROSS, UPS) 604.894        27,58%

Romania (UW, Kaufland, 

VDF, SGEN) 448.729        20,46%

RENOVABIS 0,00%

TOTAL Fundraising 1.056.623    48,17%

Privat Interna�onal 

(Donatori priva� Italia) 113.438        5,17%

Dona�i in kind 207.621        9,47%

Privat Intern(DD, SMS, 

Sponsori interni, Campanie 

3,5%) 735.564        33,54%

Dobânzi bancare 11.121          0,51%
Altele 44.916          2,05%

TOTAL  2.193.351 

   

100,00%

total cheltuieli 

Resurse umane          541.333     24,9%

Bunuri și servicii, din care:          841.021     38,7%

Costuri cu stocurile            38.577     1,8%

Costuri cu servicii          802.444     36,9%

Subven�i/ ajutoare acordate          332.214     15,3%

Ajutoare materiale in kind 207.621 9,6%

Cheltuieli cu alte impozite, 

taxe si varsaminte asimilate            18.920     0,9%
Amor�zare, provizioane și 

diferențe curs valutar          232.869     10,7%

TOTAL 2.173.978 100%

excedent /deficit 19.373

Vă prezentăm Situația Financiară 2020!



Global Solution Centre

Fundația pentru

Dezvoltarea

Societății

Civile

Mulțumim sponsorilor și partenerilor noștri!
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Primăria Cojasca, Jud.Dâmbovița

Mercedes Benz Romania
Metro Romania
Lidl Romania
Mega Image
Danone 
HPE
Telecomponen�
Gold Plast

Paflora Impex 
Agricost  
Teleprecision - MTS 
Adaconi 
Atelierul de Pânză
Școala Gimnazială Cojasca, jud. 
Dâmbovița
Scoala Primară Iazu, jud.Dâmbovița

EasyEco
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CUM NE POȚI AJUTA?

De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îți era greu? Poate 
că a fost vorba de cineva cunoscut, dar simplul fapt că a fost cineva 
alături de �ne, într-un moment în care aveai probleme, a fost 
suficient ca să te ajute să te pui din nou pe picioare. 

Donează! Fii solidar! 

Iată datele noastre:

Asociația FDP-Protagoniș� în educație 
Cod de iden�ficare fiscală: 9019287 

Ne adresăm aici potențialilor sponsori, parteneri, colaboratori și 
companiilor care ne pot fi alături financiar sau logis�c în realizarea 
proiectelor și programelor pe care le desfășurăm. Vă rugăm să ne 
contactați pentru mai multe detalii. 

Redirecționează 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 aceș� 3,5%, banii rămân 
într-un cont impersonal și necontrolabil. 

Susține! Vino și cunoaște-ne! Putem descoperi și împărtăși valori 
și misiuni comune!   

IBAN: RO56 BACX 0000 0007 3135 9036 (LEI) 

Trimite SMS la 8844 cu textul AJUT! Cu puțin de la fiecare putem 
face mai mult pentru cei aflați în nevoie. 

Devino voluntar! Munca unui voluntar este indispensabilă și 
contribuie cu adevărat la o cauză care poate depășește 
comunitatea în care trăieș�.

Fii fundraiser! Fii ambasadorul nostru! Te așteptăm în echipa 
oamenilor care fac bine! 

Trimite-ne un email cu mo�vația ta pentru a fi voluntar pe adresa 
echipa@fdpsr.ro 
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