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Fundaţia Comunitară Prahova (FCPH) face parte din Programul Naţional de Fundaţii Comunitare (www.fundatiicomunitare.ro), iniţiat
şi coordonat la nivel naţional de către Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (www.arcromania.ro) în parteneriat cu Fundaţia pentru
Parteneriat (www.repf.ro) şi cu Fundaţia PACT (http://fundatiapact.ro/), finanţat de Fundaţia Charles Stewart Mott (www.mott.org),
Central and Eastern European Trust (www.ceetrust.org) şi Fundaţia Româno-Americană (www.rafonline.org).
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Din 2013 unim cauzele care conteaza cu oamenii carora le pasa

Transparenţa,
Profesionalismul,
Impactul pe termen lung,
Creşterea calităţii vieţii.

MISIUNEA

VALORI

Îmbunătăţirea vieţii locuitorilor
judeţului Prahova prin mobilizarea
şi distribuirea resurselor în beneficiul
iniţiativelor de dezvoltare locală.

OBIECTIVE
Întărirea şi îmbunătăţirea
relaţiilor de colaborare între
firme, organizaţii non-profit,
autorităţi locale şi cetăţeni

Motivarea şi încurajarea locuitorilor
şi firmelor de a se implica activ şi
constructiv în viaţa comunităţilor
din judeţul Prahova

Stimularea spiritului filantropic
şi a responsabilităţii sociale faţă
de nevoile mereu în schimbare
ale comunităţii

Construirea şi gestionarea unor fonduri
cu destinaţie stabilită şi/sau caracter
permanent pentru a răspunde nevoilor
prezente şi viitoare ale comunităţii

Cuvant de ^inceput
2013 înseamnă atât anul în care Fundația Comunitară Prahova s-a
înființat, dar în special anul în care câțiva oameni au crezut că filantropia se poate dezvolta și în Prahova. Și nu ne-am oprit doar la acest
gând, am crezut cu la fel de multă convingere că prahovenii se pot
implica activ și constructiv în viața comunităților din care fac parte,
că firmele și donatorii se pot apropia de mai multe cauze din comunitate și că ONG-urile și Grupurile de Inițiativă locale au nevoie de un
finanțator local, care să croiască fonduri pentru nevoile comunității.
Transformând visele în fapte concrete, Fundația Comunitară Prahova a luat ființă în 13 iunie 2013. Provocarea pe care ne-o asumăm,
noi, membrii Fundației Comunitare Prahova este aceea de a dezvolta
mecanisme prin care să putem susține financiar proiectele locale,
prin care să contribuim ca ideile bune să devină acțiuni în beneficiul prahovenilor iar cele două laturi, for-profit și non-profit, să se
cunoască mai bine.
Există o bucurie în gestul de a dărui, realizăm că împărtășim aceleași
idei de mai bine pentru aceeași comunitate. Astfel, dăruind, construim împreună un „acasă” mai frumos și o comunitate mai puternică.
Vă invit să parcurgeți paginile care urmează, în care sunt trecute
primele activități pe care le-am desfășurat în perioada septembrie –
decembrie 2013, pentru a ne cunoaște mai bine la acest început de
drum.
Mulțumim donatorilor, finanțatorilor, sponsorilor și colaboratorilor
care au investit încredere în viziunea noastră!
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Isabela Mihaila
Director Executiv, Fundația Comunitară Prahova

Membrii
fondatori

BIANCA CIULAC
Prof. Inspector MRU Inspectoratul Școlar Județean Prahova
CRISTINA PETRE
Prof. Inspector Școlar pentru educația permanentă
CARMEN SERPESCU
Coordonator Centrul Logopedic Interșcolar Prahova
DANIELA BURLACU
Expert Formare Casa Corpului Didactic
DANIELA IONESCU
Expert Formare Casa Corpului Didactic
DUMITRU ALEXE
Asisitent social – facilitator comunitar
EMANUELA PROFIRESCU GEAMĂNU
Profesor şi interpret pian
INA STAN
Director Economic SC WYLZELOGISTIK SRL
IOANA TOTOLICI
Profesor
ISABELA MIHĂILĂ
Manager proiect - Psiholog
LIGIA NECULA
Jurnalist Radio România Cultural
MĂDĂLINA TUINETE
Profesor Coordonator Consiliul Județean al Elevilor Prahova
MIHAI MIHALCEA
Avocat

CONSILIUL
ADMINISTRATIV
CRISTINA PETRE– PREȘEDINTE
INA STAN – VICEPREȘEDINTE

MEMBRII
BIANCA CIULAC
CSILLA SĂRĂŞAN
DANIELA BURLACU
DANIELA IONESCU
EMANUELA PROFIRESCU GEAMĂNU
IOANA TOTOLICI
LIGIA NECULA
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Echipa executiva

Isabela Mihăilă – Director Executiv
Mădădlina Tuinete – Manager Granturi
Andreea Pîrlog – Coordonator YouthBank Ploiești

^

Infiintarea
`

30.663
lei

dintr-un
singur
eveniment

Procesul de înființare a fundației a început în decembrie 2011 și a culminat cu
un eveniment de atragere de fonduri organizat în ianuarie 2013. Atunci Grupul de Inițiativă pentru Înființarea Fundației Comunitare Prahova a reușit să
strângă cu ajutorul unui singur eveniment suma de 30.663 lei pentru susținerea
de proiecte locale în Ploiești.
Alte două evenimente: “Jos pălăria pentru Ploiești, mon cher!”, “Invitație la dans”,
precum și donațiile primite de la companiile locale au întregit capitalul necesar
înființării fundației comunitare, bani care se întorc în comunitate sub formă de
proiecte menite să îmbunătățească viața comunității prahovene.
Evenimentul de lansare a fundației a avut loc pe 13 iunie 2013, într-un cadru elegant, cu participarea prietenilor și susținătorilor Fundației Comunitare Prahova.

„

Înființarea Fundației Comunitare a fost o
provocare, un test pentru comunitatea prahoveană pe care l-am trecut cu succes. Evenimentul de lansare al Fundației înseamnă un
moment de respiro, dar și un moment în care
ne facem planuri de viitor și deja ne gândim cu
entuziasm la următoarele provocări și posibilități care se deschid pentru toți prahovenii.”
Dan Alexe, membru fondator
Fundația Comunitară Prahova

13.06
2013

lansarea
FCPH

Fundaţia Comunitară Prahova, prin Fondul pentru
Burse de merit „Adoptă o valoare”, susţine şi promovează elevii talentaţi ai judeţului Prahova. Sunt
încurajaţi elevii performanţi într-un anumit domeniu: artistic, ştiinţific, sportiv etc. Sunt promovate
elitele şi susţinute pe drumul pe care l-au ales.
Fundaţia Comunitară Prahova apreciază talentul, pasiunea, munca şi determinarea, consideră că tinerii performanţi ai judeţului Prahova sunt o valoare importantă şi merită să fie promovaţi ca exemple demne de urmat.
Fondul s-a constituit prin donaţiile participanţilor la evenimentul de strângere de fonduri „Jos pălăria pentru
Ploieşti, mon cher!” de la Doroftei Pub şi a lecţiilor de dans cu caracter filantropic susţinute de Compania AllaDance, „Invitaţie la dans”.
Prin Fondul pentru Burse de merit „Adopta o valoare”, Fundaţia Comunitară Prahova îşi propune susţinerea a 10
elevi talentaţi ai judeţului Prahova cu câte o bursă de merit unică, fiecare în valoare de 650 lei, suma totală a Fondului
pentru Burse de merit „Adopta o valoare” fiind de 6500 lei.

6.500
lei

fondul
pentru
burse

10 ani
cel mai
tanar
bursier

10

elevi
talentati

Bursierii nostri
`

• Adelina Neacşu, 17 ani, elevă a Liceului de Artă „Carmen Sylva”
Ploieşti, cu performanțe în domeniul artistic/interpretare,

• Dosaru Daniel, 17 ani, elev al Colegiului Național ”Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, cu performanțe în domeniul știintific/fizică,

• Alexandru Stoian, 17 ani, elev al Liceului Tehnologic „1 Mai”
Ploieşti, cu performanțe în domeniul artistic/interpretare,

• Madalina Cernat, 13 ani, Scoala Gimnaziala Liliesti Baicoi, cu
performanțe in domeniul artistic/interpretare,

• Andrei Ghiță, 12 ani, elev al Colegiului Național ”Ion Luca Caragiale”, cu performanțe în domeniul artistic/dans,

• Minodora Gheorghe, 16 ani, elevă a Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi, cu performanțe în domeniul artistic/
interpretare,

• Andrei Răduță, 10 ani, elev al Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Ploiești, cu performanțe în domeniul artistic/pian,
• Bianca Alexandra Preda, 12 ani, elevă a Liceului de Arta ”Carmen Sylva” Ploiesti, cu performante in domeniul artistic/dans,

• Răzvan Encuna, 16 ani, elev al Liceului „Tehnologic de Transporturi Ploieşti”, cu performanțe în domeniul artistic/interpretare,
• Stefania Anghel, 17 ani, Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza, cu
performante in domeniul artistic/ interpretare,

Fondul s-a constituit prin organizarea Conferinţei Filantropice „Despre valori-moralitate-demnitate” susţinută de maestrul Dan Puric la Ploieşti, în anul
2013, organizată de către Grupul de Iniţiativă pentru Fundaţia Comunitară
Prahova cu scopul de a atrage fonduri pentru iniţiative de dezvoltare a comunităţilor judeţului Prahova. O contribuţie importantă în realizarea fondului
au avut-o S.C. WYLZE LOGISTIK S.R.L. şi BAUPARTNER CONSTRUCT S.R.L.
prin susţinerea cheltuielilor de organizare.

Obiectivul principal
Fundaţia Comunitară Prahova a lansat
în data de 3 septembrie
fondul „Oraşul creşte frumos”.

creşte frumos
Sprijinim organizaţii neguvernamentale şi grupuri de iniţiativă
din zonele urbane ale Judeţului Prahova
să dezvolte proiecte care să contribuie la producerea
unor schimbări pozitive. Vor fi finanţate 3 (trei) proiecte,
câte unul din fiecare domeniu: educaţie, sănătate, cultură:
educaţie – 10.400 lei, sănătate – 10.200 lei,
cultură – 10.000 lei.
Accesaţi direct informaţii despre Fond
şi documentele necesare înscrierii:
www.fundatiacomunitaraprahova.ro

Stimularea grupurilor de iniţiativă şi organizaţiilor neguvernamentale din zonele urbane
ale Judeţului Prahova să dezvolte proiecte
care să contribuie la producerea unor
schimbări pozitive. Vor fi finanţate 3 (trei)
proiecte, câte unul din fiecare domeniu: educaţie, sănătate, cultură:
Educaţie – 10.400 lei
Sănătate – 10.200 lei
Cultură – 10.000 lei

Fondul s-a constituit prin organizarea evenimentului filantropic
„PARTY V.I.S.- Voluntariat – Implicare – Sustenabilitate”, de catre
Consiliul Judeţean al Elevilor (C.J.E.) impreunã cu partenerii: Grupul de
Iniţiativã pentru Fundaţia Comunitarã Prahova şi Inspectoratul Şcolar
Judetean Prahova. Pentru constituirea fondului, Fundaţia Comunitară
Prahova a dublat fondurile mobilizate prin organizarea evenimentului
filantropic „PARTY V.I.S.- Voluntariat – Implicare – Sustenabilitate”,
suma totalã de care va beneficia comunitatea fiind de 5000 lei.

)

Obiectivul principal

ACCEPTA PROVOCAREA!
F U N D A T, I A C O M U N I T A R A P R A H O V A
PRIN FONDUL
„VOLUNTARIAT –
PENTRU PROIECTE ÎN
SPRIJINUL ELEVILOR
DIN COLEGIILE ȘI

Evenimentul s-a încadrat în seria activitãţilor de implicare a liceenilor în dezvoltarea comunitãţii şi urmãreşte creşterea
capacitãţii de iniţiativã şi acţiune în rândurile adolescenţilor.

Fondul „ Voluntariat – Implicare – Sustenabilitate - V.I.S. CJE” va
fi distribuit sub formă de granturi (finanţări nerambursabile). Din
valoarea totală a fondului, de 5000 lei, vor fi finanțate (două) granturi,
în valoare de 2500 lei fiecare .

)

Stimularea grupuri de iniţiativă din liceele și
colegiile prahovene să dezvolte proiecte care
să contribuie la producerea unor schimbări
pozitive în comunitatea şcolară.

VOR FI ACORDAT
, I DE CATRE
)

5000 LEI

LICEELE PRAHOVENE

IMPLICARE –
SUSTENABILITATEV.I.S. CJE”

YouthBank Ploiești, coordonat la nivel local
de Fundația Comunitară Prahova, este parte a unuia dintre cele mai bune programe de
educație nonformală din țară - YouthBank
România, coordonat la nivel național de
Asociația pentru Relații Comunitare.

YouthBank este administrat de către o echipă de
liceeni şi urmăreşte constituirea, promovarea şi
administrarea unui fond special destinat proiectelor
implementate de către liceeni în scopul dezvoltării
comunităţii locale. Astfel, tinerii au acces la un cadru pentru dezvoltare personală, dobândind abilităţi
de leadership, comunicare şi management financiar.
Programul YouthBank porneşte de la premisa că
tinerii sunt o resursă pentru comunităţile locale
şi încurajează iniţiativa civică, responsabilitatea şi
asumarea de către tineri a rolului de lideri. Aceştia
se implică în mod practic în acţiuni şi decizii locale,
prin crearea şi utilizarea unui fond care susţine iniţiativele tinerilor.
Etape YouthBank Ploiești:
1.
Campanie recrutare voluntari
2.
Interviuri
3.
Evaluare abilități sesiunea 1
4.
Evaluare abilități sesiunea 2

Training Principii YouthBank

Training Principii YouthBank

Training Fundraising

TeamBuilding

Brainstorming și selecție idei de proiecte

Brainstorming și selecție idei de proiecte

Vanzare felicitari in AFI PALACE PLOIEESTI MALL

Un gest elegant de sărbători,
cumpără o felicitare și susține
visul unui liceean din Ploiești!
format mic = 3 lei, format mare = 4 lei
coordonator local:

Conscurs patinaj Sala Sporturilor Olimpia Ploiești

partener local:

parteneri naționali:

Petrecerea de Crăciun a Voluntarilor YouthBank

Party V.I.S.

Evenimentul „Party V.I.S. – Voluntariat Implicare Sustenabilitate” este un
eveniment anual organizat de Consiliul Judetean al Elevilor.
În data de 6 decembrie 2013 în KOSHIN GLAM CLUB din Ploiesti, Consiliul Judeţean al Elevilor (C.J.E.) a organizat cea de-a doua ediție în parteneriat
cu Fundația Comunitară Prahova cu scopul ca sumele strânse să participe la
constituirea „Fondului Voluntariat – Implicare – Sustenabilitate V.I.S.C.J.E.” - ediţia a II-a. Administrat de către Fundaţie, prin Fondul V.I.S. CJE
sunt finanţate proiecte ale liceelor din judeţul Prahova. Obiectivul principal
fiind acela de a stimula grupuri de iniţiativă din liceele, colegiile prahovene
să dezvolte proiecte care să contribuie la producerea unor schimbări pozitive
în comunitatea şcolară.
Evenimentul filantropic și de divertisment „Party V.I.S.”-editia a II-a, a atras
un număr de 330 de elevi ai liceelor județului Prahova.

S-au desfășurat 18 momente artistice realizate de către
elevii județului nostru. De la interpretare, dans și până la
demonstrație de karate, performanța tinerilor talentați a
fost extraordinară. Prezentatorii, Ștefania Anghel și Gabriel Barbu au susținut ritmul reprezentațiilor artistice
și au oferit un cadru prietenos și plin de voie bună atât
elevilor din sală cât și celor de pe scenă.

330

elevi
de liceu

18

momente
artistice

GRANTURI ACORDATE / DOMENIU
2013
Domeniu social și
Incluziune socială
10.200 (1 grant)

SUPORT FINANCIAR
ACORDAT ÎN COMUNITATE

Educaţie
15.400 (3 granturi)
2013

Nr.
Granturi

35.600

5

TOTAL

42.100

Nr.
Burse

Spaţii publice
și comunitare
10.000 (1grant)

10

2013

DATE DESPRE JUDEŢUL PRAHOVA

Bugetul judeţului
(cheltuieli)

1.537 mil. / 2012*

PIB

20.718,5 mil. / 2011*

Rural

51%

2011*

Salariul mediu net

Populaţie totală

762.886

1.526 / 2013*

PIB/capita

Urban

27.158/ 2011

49%

Persoane angajate

167.916

2012*

Rata șomajului

5,6%

2012*

Nr. de companii

15.551

2012*

Nr. de ONG-uri

2.640

2011*

*Date de la Institutul Naţional de Statistică

INFOGRAFIC REALIZAT DE
Datele pentru acest infografic au fost oferite de Fundaţia Comunitară Prahova.
Fundaţia Comunitară Prahova a fost înregistrată în iunie 2013. Infograficul conţine
și veniturile realizate pentru constituirea patrimoniului iniţial al fundaţiei.

Sponsori:

Cu sprijinul partenerilor locali:

Parteneri media:

Str. Zidari, NR. 16, Bl. 13D, Sc. A, Ap. 3,
100356 Ploiești, Prahova, România

Telefon: +(40) 344 802 240
Fax: +(40) 344 802 2411

http://www.fundatiacomunitaraprahova.ro
e-mail: office@fundatiacomunitaraprahova.ro

