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Prezentare generală a 
                activităților de bază 

Un program implementat în România încă din anul 2013 
prin care vizăm incluziunea copiilor și tinerilor prin sport, 
dar și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din 
medii vulnerabile. Activitățile au la bază metodologia dez-
voltată de Fundația Real Madrid, fiind aliniate sub 7 valori 
de bază: egalitate, autonomie, spirit de echipă, motivație, 
stimă de sine, sănătate și respect.

Este un serviciu social licențiat care oferă gratuit 
consiliere și suport copiilor cu cerințe educaționale 
speciale (CES), dar și părinților acestora. Într-un spațiu 
prietenos, care îndeamnă la încredere, deschidere, 
creativitate, 50 de copii beneficiază gratuit de 
terapii individuale și de grup, activități de educație 
nonformală, socializare și recreere, iar părinții lor învață 
cum să-și poată înțelege și ajuta copiii mai bine prin prisma 
afecțiunilor de care suferă.

Sprijinim anual peste 1400 de persoane dezavanta-
jate, persoane aflate în medii vulnerabile și la risc de 
sărăcie sau excluziune socială. Intervenția noastră se 
concretizează prin asigurarea accesului la servicii sociale 
de bază și suport personalizat (oferirea de consiliere sau 
produse de bază în funcție de nevoile identificate).

Asigurăm suport și condiții de trai decente pentru 
persoanele cu dizabilități aflate în situație de risc, până la 
depășirea acesteia.

Ca organizație care susține drepturile omului am fost gata să sprijinim drepturile vecinilor noștri              
refugiați în România. Încă de la începutul războiului am intrat în contact cu partenerii din sectorul ONG, 
cu autoritățile locale și centrale și am făcut tot posibilul pentru a susține familiile aflate în pericol, iar 
în momentul de față identificăm și dezvoltăm soluții de ajutorare și integrare pe termen mediu și lung.

Școala Socială Sportivă1. 

Centrul WONDER2. 

Comunități vulnerabile3. 

Housing Social4. 

Sprijin Ucraina5. 

Program introdus în România 

având la bază

7
2013în anul

valori

                de copii50 
                primesc în mod GRATUIT acces la

educație integrată

ședințe de terapie

activități recreative și de socializare√

√

√

ANUAL > 1400 persoane

 primesc acces la

servicii sociale

suport personalizat√

√
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„Dragi parteneri,

Azi, după mai bine 
de 15 ani petrecuți 
în România, vin către 
voi cu un mesaj care 
mă emoționează și-mi 
trezește multe amintiri. 
Am decis să revin în 
țara mea natală, Italia și 

să continui acolo activitățile educative și sociale 
pentru binele comun.

Aș vrea să vă povestesc pe scurt ce a însemnat 
pentru mine să fiu parte din echipa Asociației 
FDP- Protagoniști în Educație în cei 15 ani, o 
echipă care mi-a devenit foarte dragă.

O echipă în care m-am alăturat cu tot 
entuziasmul pentru a produce un impact pozitiv 
în comunitățile defavorizate, colegi minunați 
alături de care m-am format și pe care i-am 
format,  beneficiari cărora le-am văzut evoluția 
și mi s-a umplut inima de bucurie să știu că noi, 
asociația FDP, am reușit să schimbăm destine.  

Rolul de Director Executiv al asociației a însem-
nat o onoare pentru mine, dar o și mai mare 
responsabilitate față de colegi, de beneficiari, 
sponsori sau parteneri. A însemnat o perioadă 
în care am învățat și în care m-am dedicat 100% 
atingerii obiectivelor propuse. Au fost ani plini cu 
învățăminte, provocări, dar și cu extrem de multe 
proiecte frumoase, în care am pus suflet și care 
au dat sens încercărilor noastre de a face bine. 
Am avut curajul să pornesc inițiative noi, am ieșit 
din zona de confort și am acționat în numele unui 
BINE COMUN.

Dar, înainte de toate, au fost oamenii cu care am 
lucrat și care mi-au dat, de-a lungul timpului, 
motivația și speranța că împreună putem face 
mult mai mult. Pentru mine, Asociația FDP - 
Protagoniști în Educație nu a fost un simplu job, 
a fost vocație și pasiune.

Voi continua și în Italia să fac ceea ce îmi este 
cel mai aproape de cine sunt eu și voi rămâne 
alături de FDP în calitate de membru al Consiliului 
Director, sprijinind de la distanță bunul mers al 
programelor și dezvoltarea organizațională.  

Plec împăcată, știind că începând cu luna aprilie 
2022 am dat mai departe, cu toată încrederea, rolul 
de Director Executiv către colega mea, Carmen 
Elena Andreșoi. 

Carmen va reprezenta organizația noastră, fiind 
cel mai potrivit om care să pună suflet, pasiune 
și energie pentru binele asociației și al 
beneficiarilor noștri. Vasta experiență de 
coordonare a proiectelor sociale din FDP și 
adaptarea continuă la factori de schimbare 
externi, o califică neîndoit să îndrepte organizația 
către proiecte mărețe și de impact.

Vă mulțumesc că ne-ați fost și încă sunteți 
alături de noi, vă mulțumesc pentru încrederea 
oferită și sperăm să fiți alături de noi în 
continuare.

Cu prietenie,

 
 Simona Carobene
 Director Executiv FDP 2014 - 2022”
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Cuvânt înainte Director Executiv FDP

„Finalul anului 2021 
este despre călătoria 
unică spre o nouă etapă 
din viața mea. După mai 
bine de 12 ani în care 
am conceput, scris, 
dezvoltat și coordonat 
proiecte educaționale și 
sociale în cadrul 
Asociației FDP - 

Protagoniști în Educație, preiau cu emoție și cu 
speranță responsabilitatea de a duce mai 
departe valorile și misiunea FDP. 

Continui alături de o echipă dedicată beneficiarilor 
noștri, o echipă care crede, fără doar și poate, că 
„Educația schimbă viața” nu este doar un slogan, ci 
modul nostru de a contribui și de a face bine acolo 
unde este nevoie de noi.

În cei peste 12 ani de activitate în FDP am 
cunoscut multe persoane. Uneori ar fi mai ușor și 
pentru mine dacă le-am spune „povești”, dar știu 
că nu sunt povești, este realitatea dură cu care 
FDP s-a confruntat încă de la înființare, din 1996. 
Totuși, anii petrecuți aici mi-au arătat că 
schimbarea are loc acolo unde există dorință 
și viziune, determinare și consecvență. Așa 
cum beneficiarii noștri au continuat școala 
datorită programelor noastre, și noi ne vom 
duce proiectele mai departe pentru a schimba 

realitatea dură din comunitățile vulnerabile. Așa 
cum micuții cu cerințe speciale care vin la noi în 
Centrul WONDER și se simt excluși de societate, 
dar totuși găsesc resurse să zâmbească și să 
ofere dragoste în jurul lor, așa cred și eu că 
FDP - Protagoniști în Educație poate găsi 
resursele ca munca din 2021 și ceilalți 25 de ani 
să continue pentru a-i putea sprijini pe cei care 
au mai multă nevoie.

Acest lucru îl putem face cu ajutorul celor care 
cred în misiunea noastră, cei care ne-au fost 
alături până acum în momente grele sau în 
momente de bucurie, dar și cu sprijinul oamenilor 
care doresc să se alăture unei cauze care pune 
educația pe primul loc.

În vreme de instabilitate și incertitudine, în calitate 
de Director Executiv, îmi asum cu toată motivația să 
ducem mai departe în comunitățile vulnerabile în 
care suntem prezenți, prin proiectele și programele 
asociației, speranța, unicitatea și valoarea fiecărei 
persoane. Cred că elementul central al activi-
tății noastre este chiar bogăția lucrului împreună, 
puterea pe care o avem unindu-ne forțele pentru 
depășirea situațiilor de vulnerabilitate.

Cu recunoștință,

 
 Carmen Andreșoi
 Director Executiv FDP”

Partenerilor, beneficiarilor și colegilor noștriCuvânt înainte



Asociația FDP - Protagoniști în Educație 
(FDP) a fost înființată în 1996 de către 
voluntari italieni și români, cu sprijinul 

organizației italiene AVSI.
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BILANȚUL PROIECTELOR / ACTIVITĂȚILOR                                                                                                                                    
                                             pentru anul 2021

01. MARTIE
Marcăm  25 de ani de 
activitate  a FDP în România
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13. NOIEMBRIE
Marcare eveniment  
Ziua Săracilor 2021

 

03. APRILIE - MAI
Campanie  strângere 
fonduri  cu sprijinul Kanal D 

02. APRILIE
Lansarea platformei 
eduacces.ro   finanțată de 
Fundația Vodafone România

05. IUNIE
Sărbătorim   Ziua Copilului 
și marcăm  8 ani de la 
înființarea Școlii Sociale 
Sportive   în România

04. MAI
Demarare parteneriat 
nou cu  Societe 
Generale Global 
Solution Centre

06. IULIE
Lansăm   proiectul 
„AcCES prin Sport” 
finanțat prin programul „În 
Stare de Bine” susținut de 
Kaufland România

09. AUGUST - NOIEMBRIE
Parteneriate cooperare 
internațională  (Kenya, 
Kazakhstan)

12. OCTOMBRIE
Campanie  strângere 
de fonduri sprijin 
Covid19

11. SEPTEMBRIE
Simona Carobene, director 
executiv FDP, primește distincția 
Ordinul „Steaua Italiei”   pentru 
recunoașterea implicării FDP în 
proiecte umanitare

10. SEPTEMBRIE
Centrul WONDER   a 
devenit  serviciu social 
licențiat

08. AUGUST
Lansare proiect „Sport 
pentru toți” derulat în 
parteneriat cu Decathlon 
România

07. AUGUST
Participare prin directorul 
executiv, Simona 
Carobene, la   Mitingul 
prieteniei între popoare 
desfășurat la Rimini, Italia

14. DECEMBRIE
Derulare campanie  de 
Crăciun „Dăruiește Crăciun”

“ “ 

Misiunea Asociației FDP – Protagoniști în Educație (FDP) este aceea de 
a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane 
din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și 
implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, 
fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

“ “ 
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ÎMPREUNĂ SCRIEM POVESTEA

UNUI VIITOR MAI BUN

Ce înseamnă proiectele FDP 
                         pentru beneficiarii noștri? 

„Îmi place să joc fotbal și, mai ales, că mi-am făcut prieteni noi. Am 
învățat ce înseamnă spiritul de echipă și ce bine este atunci când 
ai pe cine să te bazezi. Îmi doresc să fiu și mai bun, să muncesc 
mai mult”. (I.V. - elev înscris la activitățile din cadrul Școlii Sociale 
Sportive)

„La început era timid, îi era teamă să nu greșească, însă ușor-ușor 
a început să socializeze cu ceilalți copii, să înțeleagă cerințele 
antrenorului și să devină mult mai organizat. Acum este foarte

Școala Socială Sportivă

încântat că face parte din echipă și nu vrea să lipsească de la niciun antrenament”. 
 (C.P - părinte elev înscris la activitățile din cadrul Școlii Sociale Sportive)

Centrul WONDER

„Abia aștept să merg la centru, îmi place mult doamna cu care fac 
logopedie, pentru că este blândă și are multă răbdare. Deja simt că 
vorbesc mult mai bine și copiii nu mai râd de mine”. 
(A.C. - beneficiar activități Centrul WONDER)

„Era foarte temătoare când am venit prima dată la centru și nu voia 
deloc să vorbească. După câteva ședințe de terapie, fetița mea a 

început să se schimbe în bine. Acum este mult mai deschisă, mai încrezătoare în forțele proprii și 
nu ar mai vrea să plece de la activitățile oferite în centrul WONDER”. (S. B. - părinte copil beneficiar 
Centrul WONDER)

„Sunt mamă singură și am doi copii. Soțul meu a murit în urmă cu doi ani după o îndelungată 
suferință. La începutul lunii noiembrie m-am infectat cu COVID-19. La câteva zile după ce m-am 
izolat, deja și cei doi copii ai mei au contactat boala, confirmată prin testele PCR efectuate 
de cadrele medicale ajunse la domiciliu. Pe lângă faptul că mi-a fost foarte rău, cel mai greu 
a fost că eram singuri. Nu avea cine să ne ajute cu procurarea celor necesare, eram practic 
înspăimântată că nu le puteam asigura copiilor hrană și medicamente. În ajutorul nostru a venit 
echipa FDP care ne-a oferit tot suportul necesar pentru a trece cu bine peste această perioadă. 
Fără ei nu știu cum am fi supraviețuit, nimeni nu a bătut la ușa noastră să-și ofere ajutorul! 
Mulțumim din suflet!” (A.D - mamă a doi copii)

Suntem alături de cei singuri și aflați în suferință



DETALIEREA PROIECTELOR 
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Școala Socială Sportivă este unul dintre cele mai longevive programe ale Asociației FDP - Protagoniști 
în Educație, fiind implementat încă din 2013 în parteneriat cu Fundația Real Madrid, iar scopul urmărit 
este de a facilita incluziunea tinerilor prin sport și de a preveni abandonul școlar în rândul copiilor 
defavorizați.

În derularea activităților cu copiii urmărim continuu metodologia dezvoltată de Fundația Real Madrid și 
promovăm 7 valori esențiale pentru beneficiarii noștri: egalitate, autonomie, spirit de echipă, 
motivație, stimă de sine, sănătate și respect.

Școala Socială Sportivă

Ce activități derulăm cu beneficiarii școlii sportive?

√

√

√

√

Antrenamente sportive săptămânale (fotbal, atletism, dans)

Consiliere psihologică a copiilor și părinților

Activități socio-educaționale

Participarea la evenimente sportive

REZULTATE ÎN 2021

în cadrul programului dintre care 

0%
în rândul beneficiarilor

> 1000
 în cadrul programului

derulate: vizite la muzee, teatru, ateliere de creație, 
jocuri recreative, studiouri muzicale, ping-pong, 
cinema, dans, cluburi de povești, plimbări cu vaporașul

Participare la 1 eveniment fizic de 1 iunie unde au avut loc meciuri amicale mixte copii-adulți, treasure 
hunt, mimă, ateliere de creație, celebrare 8 ani de Școala Socială Sportivă.

Activitățile din cadrul Școlii Sociale Sportive s-au derulat cu sprijinul financiar al: Fundației Real Madrid, 
Societe Generale Global Solution Centre, Decathlon România, Kaufland România (prin programul În Stare 
de Bine) și cu suportul Primăriei Sector 3 București, DGASPC Sector 2, DGASPC Sector 3 și DGASPC Sector 6, 
Școlile gimnaziale Mexic, 55 și 153.

„În pandemie, asociația care se ocupă de ei a cărat mâncare părinților rămași fără job-uri. 
Acum s-au întors pe teren, cu elevi de la două școli, una din marginea de Est, cealaltă din 
Vestul Bucureștiului. Proiectul se numește Școala Socială Sportivă. Acești copii au puține 
alternative în viață. Însă dacă rămân în școală, educația poate rămâne una dintre ele.”

(Lucian Mândruță, jurnalist Digi TV)

115 copii participanți

25 copii cu CES
abandon școlar

antrenamente derulate
> 26 activități socio-educaționale
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EduacCESCentrul WONDER

Anul 2021 a însemnat pentru Asociația FDP - Protagoniști în Educație un mare pas în față pentru 
sprijinirea copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES) și a familiilor acestora: Centrul WONDER a 
devenit serviciu social licențiat, fiind primul centru din București care oferă gratuit consiliere și suport 
copiilor cu CES, dar și părinților acestora.

Proiectul EduacCES oferă:

√

√

√

√

Un centru digital de resurse de învățare adaptate copiilor cu CES (fișe de lucru, 
manuale, cercetări, modele de lecții, jocuri interactive organizate în funcție de 
diagnostic și clasă), puse gratuit la dispoziția profesioniștilor

Un spațiu care încurajează schimbul de experiență și dezvoltarea unei comunități 
incluzive de profesioniști în educație

Suport online asigurat de specialiștii EduacCES (psihologi, psihopedagogi, 
psihoterapeuți etc.) cadrelor didactice care întâmpină provocări la clasă

Materiale disponibile în limbile română, engleză, maghiară și germană, pentru a 
asigura o acoperire națională și pentru copiii cu dificultăți de învățare care aparțin 
minorităților

REZULTATE ÎN 2021

Sprijinul pe care îl oferim în cadrul centrului este personalizat nevoilor fiecărui copil și 
include activități precum:

√ Ateliere terapeutice / Terapii specifice (fiecare copil beneficiază de o evaluare a 
nevoilor în funcție de care se determină terapiile specifice, cu o frecvență stabilită 
de fiecare specialist: logopedie, psihomotricitate, consiliere psihologică, compor-
tamentală, terapie educațională de stimulare cognitivă, artterapie)

√

√

√

Activități de educație nonformală

Învățare prin joc

Sprijin educațional: club pregătire teme

√ Activități recreative și de socializare

Funcționarea Centrului WONDER și sprijinul oferit micuților diagnosticați cu CES nu ar fi fost posibile 
în anul 2021 fără sprijinul financiar al partenerilor noștri: ROSS Foundation, United Way, Renovabis și 
sprijinul primit din partea autorităților prin Legea 34/1998.

> 31.000 utilizatori
 au vizitat 

platforma eduacces.ro

1.700
 

și-au creat un cont în platformă

1.500 resurse educaționale
 puse gratuit la dispoziția publicului

21.250 resurse educaționale
 au fost descărcate

de jocuri și activități nonformale puse la dispoziția publicului> 100

144 cadre didactice
au participat la concursul național 

„Schimbarea începe la mine în clasă”  
derulat pe teritoriul României

5 sesiuni online

profesioniști în educație

Dezvoltarea platformei eduacces.ro a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Fundația 
Vodafone România, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență 
Educațională (CMBRAE), soluția digitală fiind proiectată de Code For Romania.

Centrul WONDER sprijină gratuit, an de an, peste 50 de copii din medii defavorizate, care sunt 
diagnosticați cu tulburări specifice de învățare, ADHD, tulburări comportamentale și afective etc.
Cu ajutorul terapiilor specifice la care iau parte săptămânal în Centrul WONDER, copiii fac progrese 
remarcabile. Doar în anul 2021 au beneficiat, cu ajutorul echipei de terapeuți și logopezi ai asociației, 
de peste 2.000 de ore de terapie.

susținute alături de CMBRAE și CJRAE pentru 
a promova platforma în rândul cadrelor 
didactice și directorilor de școli din țară

Asociația FDP – Protagoniști în Educație                   a lansat în
www.eduacces.ro

nevoile specifice ale copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).
, un sprijin pentru profesioniștii în educație care vor să adapteze învățarea la 

platforma educațională aprilie 2021

http://eduacces.ro
http://eduacces.ro
http://www.eduacces.ro
http://www.fdpsr.ro/doneaza-acum  


În noiembrie 2021, pe fondul scăderii capacității autorităților de gestionare a crizei sanitare și a 
impactului crescut pe care virusul COVID-19 l-a avut asupra familiilor pe care le sprijinim prin 
programele noastre, am făcut un apel de solidaritate în rândul prietenilor din Italia.

Simona Carobene, directorul executiv al Asociației FDP - Protagoniști în Educație la acea 
vreme, prin intermediul publicațiilor L’Osservatore Romano și Avvenire.it, a prezentat                                                                                             
poporului italian realitatea dură din sistemul medical din România: numărul victimelor care a 
crescut alarmant de la o zi la alta, spitalele rămase fără oxigen și paturi pentru pacienți, familii 
provenite din medii vulnerabile care s-au trezit în izolare și fără posibilitatea de a primi ajutor elementar.
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Campanie urgență COVID19 Comunități vulnerabile

Pandemia ne-a pus în cale multe provocări și ne-a demonstrat cât de important este să acționăm 
în echipă pentru a reuși să îi susținem pe cei mai vulnerabili dintre noi. Asociația noastră face 
o prioritate din sprijinirea comunităților vulnerabile, iar în timpul pandemiei am fost acolo 
unde era nevoie, oferind sprijin de prim ajutor și furnizând lucruri esențiale supraviețuirii. 

O campanie care a salvat vieți

Ana a stat la terapie intensivă mai bine de două luni, fiind grav afectată de virusul COVID-19, iar 
după ieșirea din spital a resimțit din greu consecințele bolii. Nevoia ei urgentă era de a avea acces 

la un concentrator de oxigen, instrument care să-i susțină plămânii grav afectați de boală. 

Cu ajutorul fondurilor strânse în campania Urgență COVID-19 și prin contribuția donatorilor din Italia 
am reușit să-i donăm aparatul care a făcut diferența pentru ea.

început în  2020.2021În am consolidat parteneriatul cu

Am oferit
săptămânal

produse 
alimentare către 50

familii
din cartiere mărginașe ale 

Bucureștiului

familii înscrise în programele noastre de bază

ȘCOALA SOCIALĂ 
SPORTIVĂ

Educația este importantă, însă este esențială îndeplinirea nevoilor de bază precum asigurarea zilnică a 
hranei. Ne bucură nespus acest parteneriat și ajutorul pe care îl putem oferi beneficiarilor noștri.

servicii energetice de bază este dificil. 

O altă intervenție avută în 2021 alături de a fost demararea proiectului

“Împreună împotriva sărăciei energetice“

Aici 

în zona Faur Republica, sector 3, București

> 80 familii trăiesc în condiții la limita subzistenței, iar accesul lor la 

Prin acest proiect ne-am propus să derulăm o anchetă de 
teren și să identificăm soluții de reducere a sărăciei 
energetice în această zonă, dar și modalități care să 

atenueze marginalizarea socială a acestor familii. 

Un proiect care ne-a adus provocări pe parcurs și la care încercăm să găsim soluții viabile pentru a le 
asigura acestor familii condiții de bază pentru o viață normală.

Pentru a sprijini sistemul medical din România am intervenit în 3 spitale pentru achiziția de                         
monitoare, oximetre și aspiratoare. De asemenea, sprijinul nostru s-a îndreptat și către comunitățile 
defavorizate din Dâmbovița, oferind ajutor către 4 dispensare medicale (Cojasca, Ludești, Bezdead și 
Telești) și 8 școli din județ. Ajutorul oferit s-a materializat în achiziția de măști, gel dezinfectant, gel 
antibacterian, teste antigen și teste rapide COVID, seturi prevenție copii, dezinfectant 
pentru suprafețe, mănuși chirurgicale, leucoplast, branule, seringi și alte consumabile medicale.

Apelul nostru nu a rămas fără răspuns, 
iar fondurile colectate în cadrul campaniei 

ne-au fost de un real ajutor 
pentru a-i ajuta pe cei săraci.

Cu ajutorul donațiilor
am putut oferi

medicamente , alimente și suport psihologic

persoanelor care aveau cea mai mare nevoie de aceste lucruri.
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PROIECTE INTERNAȚIONALE 
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„Stabilirea unor acțiuni de reziliență a IMM-urilor 

pentru gospodăriile informale din Nairobi, Kenya (ERAS)”

Proiectul a reprezentat un sprijin considerabil pentru sectorul privat din 
Kenya, grav afectat de șomaj în rândul gospodăriilor deținute de femei și 
tineri, microîntreprinderi care s-au degradat accelerat prin reducerea 
accesului la locurile de muncă și a diminuării câștigurilor.  

Beneficiarii proiectului speră ca sprijinul acordat de guvernul român comunităților din Nairobi, Kenya să 
fie o deschidere a unei colaborări viitoare în această regiune și nu numai.

Aceste acțiuni au fost posibile datorită unui grant acordat de către Agenția Română de Cooperare 

Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) și fac parte din proiectul „Stabilirea unor acțiuni de reziliență 
a IMM-urilor pentru gospodăriile informale din Nairobi, Kenya (ERAS)” derulat  în perioada 15.09.2021-
31.10.2021.

„Sprijin pentru atenuarea efectelor pandemiei 

COVID-19 în rândul persoanelor vulnerabile din 

Almaty, Kazahstan”

Asociația FDP – Protagoniști în Educație, alături de International 
Association for social projects (MASP), a oferit sprijin umanitar 
comunităților vulnerabile din Kazahstan, prin crearea unei  întreprinderi 
sociale în Almaty pentru recondiționarea hainelor și producerea de

Dobândirea abilităților de recondiționare a hainelor și accesul la un atelier de producție, prin angajarea 
de personal, au redus numărul șomerilor și au constituit o șansă de salvare, fiind totodată un sprijin 
important în producerea și oferirea de uniforme școlare și tricouri copiilor aflați în dificultate. 

Revenirea la o viață decentă în comunitățile sărace este posibilă datorită unui grant din partea 
Agenției Române de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), (http://roaid.ro/) și face parte 
din proiectul „Sprijin pentru atenuarea efectelor pandemiei COVID-19 în rândul persoanelor vulnerabile 
din Almaty, Kazahstan”, derulat în perioada  1 Iul. – 1 Nov. 2021.

 

Astfel, printr-un program susținut de formare, 20 de femei de afaceri și 10 tineri au fost instruiți pentru 
a deprinde abilități tehnice de gestionare a afacerii și a organizației, cu scopul de a-și reveni după 
șocul determinat de pandemia de COVID-19. 

obiecte din țesături vechi, prelucrarea și transformarea bannerelor publicitare în obiecte de uz zilnic.

http://roaid.ro/
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Proiect susținut 
de 

Proiectul s-a adresat unui număr de 115 copii din 
cartierele mărginașe ale municipiului București, 
din care un număr de 25 de copii diagnosticați/
cu suspiciune de cerințe educaționale speciale,

SPORT PENTRU TOȚI
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Alături de Decathlon România, am derulat în  
perioada august - decembrie 2021 proiectul 
„Sport pentru toți”, proiect sportiv adresat 
copiilor proveniți din medii sociale defavorizate, din 
comunități aflate la marginea orașului București, 
în cartierele Giulești Sârbi, Faur Republica, 
Colentina și Rahova.

Proiectul a avut drept scop prevenirea abandonului 
școlar în rândul copiilor înscriși la activitățile din 
proiect și îmbunătățirea rezultatelor școlare, prin 
creșterea accesului la educație sportivă, precum 
și implicarea comunității (părinți, cadre didactice, 
voluntari) în dezvoltarea personală a copiilor. 

promovând participarea copiilor la activități sportive (atletism, dans modern/street dance, fotbal). Prin 
aceste activități am oferit copiilor mai multe ocazii de a socializa, de a fi integrați în diferite grupuri 
sociale și de a-și face noi prieteni, dublând activitățile sportive cu acțiuni socio-educaționale: vizite 
la muzeu, în grădina botanică, la teatru etc.

Participarea copiilor la antrenamentele sportive contribuie la echilibrarea și reglarea emoțională, dar 
și la dezvoltarea și promovarea atitudinilor,  convingerilor,  sentimentelor morale și comportamentelor 
prosociale (fair-play, respect, colaborare, egalitate, spirit de echipă, prietenie).

PROIECTE LOCALE

SUSȚINUTE DE SPONSORII 



În iulie 2021 am demarat proiectul „AcCES PRIN 
SPORT”, finanțat prin programul „În Stare de 
Bine”, susținut de Kaufland România și imple-
mentat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile. 

Scopul proiectului a fost să promoveze sportul în 
rândul copiilor care provin din medii defavoriza-
te și care locuiesc în cartiere mărginașe ale 
Bucureștiului, să faciliteze participarea fetelor în 
activități sportive și să crească gradul de 
participare a copiilor cu Cerințe Educaționale 
Speciale / suspiciune de CES / risc de abandon 
școlar la activități sportive, dezvoltând și pro-
movând astfel un model de comunitate sportivă 
incluzivă. 

„AcCES PRIN SPORT” a pornit de la istoricul 
Școlii Sociale Sportive, program de prevenire a 
abandonului școlar prin intermediul sportului, 
iar abordarea a vizat problematica abandonului 
școlar, promovând egalitatea și accesul echitabil 
la servicii specializate în rândul celor 115 copii 
beneficiari. Participanții la activitățile proiectului 
sunt elevi proveniți din medii defavorizate și care 

au diagnostice diverse, fiind copii cu cerințe 
educaționale speciale care frecventează 
învățământul de masă.

Pornind de la riscul ridicat de excluziune a 
acestor copii și dificultatea pe care o întâmpină 
familiile acestora în a accesa servicii specifice 
nevoilor lor de învățare, prin intermediul 
activităților din proiect am reușit să utilizăm 
sportul ca metodă de incluziune și să menținem 
implicarea și participarea tuturor copiilor la 
educație (sportivă și non-formală). 

Componenta sportivă a proiectului a fost dublată 
de activități socio-educaționale derulate pe 
parcursul proiectului: vizite la muzee, teatru, 
cinema, ateliere educație non-formală, modele 
profesionale, evenimente sportive restrânse, 
acces la consiliere și terapii individuale pentru 
reducerea efectelor pandemiei asupra copiilor și/
sau părinților. Rolul acestor activități a fost de 
a încuraja continuarea parcursului educațional 
și de a-i ajuta pe elevi să descopere modele la 
nivelul comunității.

AcCES PRIN SPORT
Proiect susținut 

de 

SUSȚINEREA ȘCOLII SOCIALE și ACTIVITĂȚI ONLINE CU COPII
Proiect susținut 

de 

Compania Societe Generale Global Solution Centre a fost alături de beneficiarii noștri și în anul 2021 și 
a susținut activitățile derulate cu aceștia. Ne-am bucurat să îi avem alături, pe tot parcursul anului, pe 
cei 396 de voluntari din partea companiei și să îi vedem atât de implicați în diverse activități sportive 
și educative cu copiii din Școala Socială Sportivă. Voluntarii au luat parte la peste 20 de activități și 
le-au oferit cadouri copiilor cu ocazia Zilei Copilului.

În campania de Crăciun, peste 200 de voluntari au devenit Moș Crăciunul copiilor din asociația FDP și 
au îndeplinit dorințele lor aprige. De asemenea, voluntarii au luat parte la 8 cluburi de povești online 
sau fizice organizate în 2021, în cadrul cărora au citit copiilor povești și au dezbătut pe baza lecturilor 
parcurse, încurajându-i la conversație și la creativitate pe cei mici. Ne-am bucurat să îi avem alături în 
număr așa mare și să îi vedem atașați de copii.
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CAMPANII MEDIA

Cu ajutorul Prima TV am continuat promovarea Campaniei „Educația Schimbă 
Viața!”, campanie de strângere de fonduri destinată ajutorării familiilor cu copii care fac parte din 
programele noastre.

Participare la „Călinescu Show” alături de copiii din Școala Socială Sportivă

Simona Carobene, director executiv al Asociației FDP și 3 dintre copiii 
implicați în programul Școala Socială Sportivă - Fundația Real Madrid, au 
discutat în cadrul emisiunii Călinescu Show despre beneficiile sportului în 
viața micuților și eforturile noastre de prevenire a abandonului școlar.

„O mână de oameni care face cât o armată! Căci îi ajută pe foarte mulți necondiționat și 
fiecare caz devine o prioritate. Nu sunt doar protagoniști în educație, ci și protagoniști în 
omenie!”

(Marius Saizu, jurnalist Prima TV)

„Ne bucurăm că împreună am avut ocazia să ajutăm sute de familii înscrise în 
programele FDP - Protagoniști în Educație, de-a lungul celor 7 ani de existență a 
emisiunii Roata Norocului. Diana si Iulia sunt parte din echipa noastră! Vă dorim mult 
succes în continuare!”

(Corina Sava, Executive Producer, Zucchero-Roata Norocului)
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Apariție TVR1 - 
Reportaj despre WONDER

           Echipa TVR s-a alăturat campaniei noastre de Crăciun și ne-a vizitat                                                                                                                               
           la centrul WONDER din București pentru a-i cunoaște pe micuții noștri 
           și a le spune povestea mai departe. Au petrecut timp prețios alături 
de toți beneficiarii noștri care au participat la activități de grup, au cântat, 
dansat și, la final, au primit cadouri din partea lui Moș Crăciun. Prezența 
echipei TVR le-a oferit ocazia ca ei să își spună povestea în cadrul FDP așa 
cum o simt, alături de părinții lor mândri să le vadă progresele.

           Campania de Crăciun a atras alături de asociația FDP mai multe 
           televiziuni, printre care și AngelusTV.  În acest context, am avut șansa
           de a le povesti oamenilor despre marea familie de bine a FDP, o familie 
formată din susținătorii noștri, beneficiarii programelor noastre, echipa care 
face toate lucrurile posibile, dar și ce înseamnă munca noastră de zi cu zi.

          La împlinirea celor 25 de ani de activitate a asociației FDP, în cadrul
          emisiunii „Ora de fapte bune”, am povestit despre proiectele de 
          impact derulate de la înființare, dar și despre cel mai recent proiect 
lansat la nivel național, platforma eduacces.ro.

          Odată cu lansarea platformei eduacces.ro, am avut șansa să 
          povestim despre ce este platforma și ce oferă aceasta în emisiunea 
În Stare de Radio din cadrul radio Tananana. Am ridicat un semnal de alarmă 
referitor la nevoia stringentă a elevilor cu CES de a fi integrați mai ușor în 
școală, dar și la importanța adaptării materiei de către cadrele didactice la 
nevoile specifice ale elevilor cu CES.

           Alături de Zoli Toth, în emisiunea EcoFrecvența, am prezentat cel mai
           longeviv proiect al FDP, Școala Socială Sportivă - Fundația Real 
           Madrid și am povestit despre implicarea Kaufland România în proiect-
ul nostru, prin programul În Stare de Bine, dar și despre intervenția noastră 
în comunitățile vulnerabile pe parcursul celor 25 de ani de activitate.

          Pe parcursul anului 2021, Kanal D a fost alături de echipa FDP în eforturile susținute de a-i ajuta
          pe cei aflați la nevoie.

Atât de Paște, cât și de Crăciun, vedetele postului de televiziune au adus un strop de bucurie familiilor 
celor mai nevoiașe din programele noastre, iar cu ajutorul telespectatorilor Kanal D și a fondurilor 
donate prin SMS la 8844 am reușit să ne continuăm activitatea de suport.

De asemenea, prin participarea săptămânală la emisiunea Roata Norocului, 24 de familii au câștigat 
obiecte electrocasnice esențiale în gospodărie sau obiecte necesare copiilor în procesul 
instructiv-educativ (tablete, laptop).

Campania Dăruiește Crăciun acolo unde nu există 

O campanie de suflet derulată în noiembrie-decembrie 2021, prin care am 
dorit să sensibilizăm publicul larg povestind despre nevoile copiilor care 
trăiesc în familii dezavantajate și să facem cunoscute dorințele lor mici, dar 
pline de semnificație. 
 
Pentru copiii sprijiniți de asociația FDP, Crăciunul este doar o simplă zi din 
an, una poate chiar mai tristă. Noi ne-am dorit să le aducem sentimentul de 
Crăciun mai aproape și să simtă că aparțin unei comunități care îi 
valorizează și susține pentru cine sunt ei, indiferent de diferențe. Am făcut 
cunoscute poveștile lor și am vorbit despre realitatea tristă în care trăiesc. 
Sunt copii nevinovați, supuși unor suferințe pe care nu le merită sau suferă 
de anumite afecțiuni care îi fac diferiți în ochii celorlalți și sunt excluși.
 
În campania de Crăciun ne-au fost alături oamenii de bine care au donat, 
companii mici și mari, televiziunile Kanal D, Prima TV, TVR, publicații online 
care au preluat mesajul campaniei noastre. Cu toții am reușit să facem
magie de Crăciun și să le dedicăm o zi copiilor din FDP. O zi în care au primit cadouri, au cântat, s-au 
jucat, au fost alături de părinți sau bunici și au simțit că sunt parte din comunitate. 

http://eduacces.ro
http://eduacces.ro


Director Departament CSR, Decathlon România

Communication & PR Manager, Societe Generale Global Solution Centre România

De ce ne susțin partenerii noștri?

Evelyne Luțaș 

Iulia Ordeanu 
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partenerilor noștri

Agricost 
Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) 

Baupartner Bautechnik SRL 
Cardiff Insurance 
Direct call center 
DVS Europe SRL
Electromec SA

Fast Finance IFN 
Fundația Cărturești 

Global Business 
Grano Agro SRL 

Lubbers Romania 
Montana MG Transport SRL 

NLB House Construct

Plafora Impex SRL 
Romforest SRL 

Spearhead Systems SRL 
Speed Plant 

Stand Agenție Difuzare Carte
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Multumiri,
„Ne bucurăm că alături de Asociația FDP - Protagoniști în Educație putem să contribuim la creșterea 
șanselor unui viitor mai bun pentru copiii mai puțin avantajați și pentru familiile lor. Credem că doar 
fiind lângă aceștia, oferindu-le modele, sprijinind efectiv dezvoltarea abilităților de la cele mai mici 
vârste și a interesului pentru cunoaștere și pentru școală putem construi șanse reale pentru o viață 
mai bună și pentru integrare socială și profesională.

Acest lucru este valabil în general, dar mai ales în contexte dificile, precum cel generat de actuala 
pandemie, când cele mai vulnerabile categorii de persoane riscă să rămână fără susținerea de care 
au atât de multă nevoie.

Fiind o companie ce pune mare preț pe dezvoltare sustenabilă, incluziune și pe colaborare, acordăm 
o atenție sporită zonei de CSR pentru că doar împreună putem construi un viitor mai bun.”

„Una dintre principalele strategii  de responsabilitate socială ale Decathlon România  este educația 
copiilor prin sport și ne bucurăm că Asociația FDP - Protagoniști în Educație ne-a oferit ocazia să 
contribuim la îndeplinirea acestui obiectiv comun. Programul Școala Socială Sportivă are un impact 
multiplu asupra copiilor care provin din medii defavorizate. Acesta îi  îndreaptă spre parcurgerea unui 
traseu educațional corect și complet, îi ajută să obțină rezultate școlare mai bune și le oferă 
oportunitatea de a face mișcare. Sportul contribuie la dezvoltarea lor fizică și psihică, ajutându-i 
să-și depășească limitele și să se bucure de un stil de viață mai sănătos.”

Inspector superior - Biroul Dezvoltarea Relațiilor cu Societatea Civilă și Responsabilitate Socială
Simona Constantinescu 

„Încă din anul 2018 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 este onorată 
să colaborează cu Asociația FDP – Protagoniști în Educație în vederea sprijinirii persoanelor 
defavorizate. 

Un proiect de succes al Asociației este „Școala Socială Sportivă București Sector 6”, care a adus 
bucurie și o oază de sănătate în comunitatea Giulești-Sârbi, din Sectorul 6.

De-a lungul timpului, Asociația a dat dovadă de seriorizate și de implicare în toate proiectele în care 
am colaborat, implicându-se activ în sprijinirea persoanelor vulnerabile.”
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5 metode simple 
                         pentru a te implica

Donează prin SMS
Printr-un simplu SMS trimis la 8844 cu 
textul „AJUT” tu donezi lunar 2 Euro și 
susții programele noastre de bază. Nici 
nu îți poți imagina ce putere pot avea 
1000 de SMS-uri. Dar 10.000?

Direcționează 20% din impozitul pe 
venit/profit al companiei
Alegând să direcționezi 20% din impozit 
către asociația FDP, alegi să ai un impact 
direct în comunitatea ta, fără niciun cost 
pentru tine, impozitul fiind oricum plătit 
către stat.

Redirecționează 3,5% din impozitul pe 
venitul din salarii/activități independente
Tu poți să ai o putere mai mare decât 
crezi. Prin gesturi mici, dar constante, ne 
poți susține activitatea. Redirecționează 
3,5% din impozitul pe venit și gestul tău 
de bine va însemna șansa unui copil 
defavorizat la o educație normală.

Fii voluntar în echipa faptelor de bine
Noi suntem o familie, în acest mod ne 
place să construim relațiile în echipă, dar 
și cu beneficiarii noștri. Dacă rezonezi cu 
cauza asociației noastre și îți dorești să 
îi ajuți pe beneficiarii noștri altfel decât 
prin bani, devino voluntar și vino să îi 
cunoști.

Donează lunar
Sprijinul lunar oferit beneficiarilor noștri 
înseamnă acces gratuit la educație, 
șanse reale pentru ca aceștia să își 
depășească condiția și să aibă parte de 
o viață normală. Suma donată lunar de 
tine către asociația FDP înseamnă susți-
nerea activităților unui copil în centrul 
WONDER sau Școala Socială Sportivă 
pentru o lună. Intră pe 

www.fdpsr.ro/doneaza-acum 
iar noi ne asigurăm că donația ta poate 
schimba viața beneficiarilor noștri.

RAPORT FINANCIAR 2021

1.31% 41.21% 54.45%

0.84% 2.20%

Fonduri publice interne
• Fonduri structurale (FSE POSDRU): 0.0%

• Subvenții de la bugetul local: 0.0%
• Cooperare pentru dezvoltare 

MAE: 1.31% - 30,446 RON

Proiecte
• Internaționale (FRM, ISC, AVSI, 
ROSS): 18.05% - 419,631 RON

• România (UW, Kaufland, VDF, SGEN, 
Decathlon): 23.16% - 538,535

TOTAL Fundraising
• Privat International 

(Donatori privați Italia - Urgență COVID 19): 
16.02% - 372,498 RON

• Donații in kind: 10.06% - 233,974 RON
• Privat Intern (DD, SMS, Sponsori interni, 
Campanie 3,5%): 28.37% - 659,565 RON

Dobânzi bancare Altele

Amortizare, provizioane 
și diferențe curs valutar

Cheltuieli cu alte 
impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate

Ajutoare materiale in 
kind

Subvenții / 
ajutoare acordate

Resurse umane

Bunuri și servicii, din care:
- costuri cu stocurile
          1.2% - 28,239 RON
- costuri cu servicii
          35.8% - 820,047 RON

37.0%

17.0%

11.3%

0.6%

14.4%

Sursa veniturilor 

Utilizarea fondurilor

30,446 RON 958,166 RON 1,266,037 RON

19,440 RON 51,109 RON

329,052 RON 

14,838 RON 

259,043 RON 

390,431 RON 

449,265 RON 

848,286 RON 

TOTAL 2,325,198 RON 100.00%

TOTAL 2,290,915 RON 100.00%

excedent / deficit 34,283 RON /

19.6%

http://www.fdpsr.ro/doneaza-acum  
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