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Fundația Comunitară Prahova (www.fundatiacomunitaraprahova.ro) este o 
organizație susținută prin Programul Național de Fundații Comunitare 
(www.fundatiicomunitare.ro), inițiat și coordonat la nivel național de către Asociația 
pentru Relații Comunitare (www.arcromania.ro) în parteneriat cu Fundația pentru 
Parteneriat (www.repf.ro) și cu Fundația PACT (www.fundatiapact.ro), finanțat de 
Fundația Charles Stewart Mott (www.mott.org), Central and Eastern European 
Trust (www.ceetrust.org) și Fundația Româno-Americană (www.rafonline.org)



Cuvânt de început
Anul 2014 a reprezentat un an al descoperirilor și provocărilor pentru implicarea în 
comunitate.

Am acceptat provocarea de a aduce pentru prima dată în Prahova evenimente pentru 
dezvoltarea filantropiei, așa cum sunt Cercul de Donatori și Swimathon.

Am descoperit organizații care fac acțiuni deosebite și le-am susținut.

Am adus împreună oamenii care vor să ajute și împreună am contribuit la o comunitate 
mai activă.

Acceptăm provocarea de a continua programe care schimbă încet, dar vizibil, 
comunitatea prahoveană într-o comunitate mai conștientă de resursele și nevoile sale.

Isabela Alexe 
Director executiv 
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Misiunea Fundației Comunitare Prahova este de a îmbunătăți viața locuitorilor 
județului Prahova prin mobilizarea și distribuirea resurselor în beneficiul inițiativelor 
de dezvoltare locală.

Fundația Comunitară Prahova își propune să dezvolte mecanisme pentru stimularea 
implicării prahovenilor în acțiuni de dezvoltare a comunității și de valorificare a 
resurselor (financiare, de expertiză, de timp etc.) pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor comunității. 

Servim comunitatea prin atragerea și direcționarea resurselor către cele mai 
importante domenii de dezvoltare (sănătate, educație, sport, mediu, cultură, 
dezvoltare și înfrumusețare urbană și rurală, antreprenoriat), încurajând implicarea 
civică și inițiativele cetățenilor, ONG-urilor și grupurilor de acțiune locală. 

Totodată, servim donatorii (persoane fizice sau companii) prin identificarea împreună 
cu aceștia a celor mai bune mecanisme de implicare filantropică în acele arii în care 
contribuția lor poate avea cel mai mare impact.

Valori
Transparența 
Profesionalismul 
Impactul pe termen lung 
Creșterea calității vieții

Obiective
Motivarea și încurajarea locuitorilor 
și firmelor de a se implica activ și 
constructiv în viața comunităților din 
județul Prahova.

Întărirea și îmbunătățirea relațiilor 
de colaborare între firme, organizații 
non-profit, autorități locale și cetățeni. 
Stimularea spiritului filantropic și a 
responsabilității sociale față de nevoile 
mereu în schimbare ale comunității.

Construirea și gestionarea unor fonduri 
cu destinație stabilită și/sau caracter 
permanent pentru a răspunde nevoilor 
prezente și viitoare ale comunității.

Motto

UNIM CAUZELE CARE CONTEAZĂ CU OAMENII CĂRORA LE PASĂ.

Misiune



Recital Filantropic Emanuela Profirescu 
Geamănu și invitații săi din muzică, 
teatru și film
În luna în care sărbătorim iubirea, Emanuela Profirescu Geamănu și invitații săi din 
muzică, teatru și film, alături de Fundația Comunitară Prahova, au invitat toți iubitorii 
de artă să ia parte la un spectacol-recital unic pentru Ploiești, care a avut loc în 
cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, în data de 18 februarie 2014, 
începând cu orele 19:00. 

Un spectacol-recital (muzică, teatru și film) în care iubirea se manifestă prin unele 
dintre cele mai inspiraționale reflexii ale sale, împărtășite de către artiștii, pentru 
care sensibilizarea față de prioritățile comunității reprezintă o constantă. 

Emanuela Profirescu Geamănu, membră a Consiliul Director al Fundației Comunitare 
Prahova, este laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale de 
pian. În anul 2009 a fost distinsă de către Primăria Municipiului Ploiești cu 
„Diploma Jubiliară” pentru promovarea creației muzicale a Compozitorului Paul 
Constantinescu prin realizarea filmului documentar dedicat marelui compozitor, 
precum și pentru interpretarea Concertului acestuia pentru pian și orchestră, alături 
de Filarmonica „Paul Constantinescu”.

Evenimentul a fost realizat în scop filantropic, fondurile obținute prin vânzarea 
biletelor au susținut performanțele a 5 elevi talentați prin Fondul de burse „Adoptă 
o valoare”. Elevii beneficiari sunt: Tudoroiu Constantin Daniel, Ioan Bogdan Gabriel, 
Panaitescu Ciprian, Alexiu Catalina, Rapa Larisa. 

Fundația Comunitară Prahova, prin Fondul pentru Burse de merit „Adoptă o 
valoare”, susține și promovează elevii talentați ai județului Prahova, încurajează 
elevii performanți într-un anumit domeniu: artistic, științific, sportiv etc., în drumul pe 
care l-au ales. Fundația Comunitară Prahova apreciază talentul, pasiunea, munca și 
determinarea, iar tinerii performanți ai județului Prahova sunt o valoare importantă și 
merită să fie promovați ca exemple demne de urmat.



Florin Chilian pentru supriza deosebită pe care a făcut-o ploieștenilor, de a interpreta 
alături de Emanuela Profirescu Geamănu la pian, o melodie ce oprește timpul în loc, 
celebra piesă „Zece”.

Wladimir Pesantez (www.wladimirpesantez.ro) – cantautor ecuadorian, care desfășoară 
activități artistice și literare în domenii ca teatru, muzică și poezie. Recunoscut 
internațional pentru eforturile sale în promovarea muzicii latino-americane de calitate, 
cât și pentru sensibilitatea și mesajul pieselor interpretate, varietatea ritmurilor și a 
temelor abordate.

Siviu Geamănu, actor la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”, a oferit spectatorilor momente 
deosebite de interpretare, când amuzante, când profunde și pline de sentiment.

Doina Staicu Boboacă, bine-cunoscută interpretă de pian și profesoară la Liceul de 
Artă „Carmen Sylva” Ploiești. Împreună, cele două doamne ale muzicii prahovene, au 
interpretat la patru mâini Claude Debussy - „En bateau”, un colaj din muzica pentru copii 
a orchestrei Disney și din muzica jazz internațională. 

Mihai Gheorghe regizorul Ploieștean care în 2009, la concursul Homemade.ro participă 
cu un clip video ilustrând necesitatea comunicării prin telefon, câștigă premiul I, iar în 
domeniul diaporamei, participă la festivalul de la Voroneț, câștigând premiul special 
Liviu Macovei. 

Constantin Enache - coregraf și interpret de dans contemporan, laureat al Premiului 
pentru Cea mai bună Creație-Coregrafică „Forces” din cadrul World Ballet Competition 
2013, a încântat publicul cu momente deosebite de coregrafie. 

Seara regală a artelor pe scena filarmonicii Ploiești s-a încheiat cu un moment artistic 
de excepție, Emanuela Profirescu Geamănu, Silviu Geamănu, Wladimir Pesantez, 
Constantin Enache și Hatige Kadri au colaborat spectaculos pentru a oferi „Balada para 
un loco” de Astor Piazzolla.

ARTIȘTII



O seară reușită, alături de Dan Puric și 
compania sa de teatru
„Aceasta nu este o conferință, este o mărturisire. Despre iubire nu se vorbește, se 
mărturisește.”, ne-a transmis maestrul Dan Puric, luni, 3 martie 2014, când a vorbit 
prahovenilor pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești. 

Binecunoscutul actor și regizor, Dan Puric, a revenit la Ploiești pentru a ne 
vorbi „Despre Iubire”, conferința fiind urmată de un spectacol de teatru cu 
piesa „Rencontres”, realizată de Dragoș și Violeta Huluba, actori ai „Companiei de 
Teatru Passe-Partout Dan Puric”. 

O poveste de dragoste cu iluziile, căutarile, tensiunile și îndoielile ei, se 
intersectează în spectacol cu o poveste despre însingurarea și alienarea individului 
sub stresul vieții moderne, cu un tango pasional plin de ironie și gaguri, cu o istorie 
a cuplurilor celebre ale cinematografiei. 

Publicul prezent în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploiești 
s-a putut întâlni cu Dan Puric, dar și cu doi dintre actorii care fac parte din trupa 
sa de teatru, „Passe Partout”, într-un spectacol organizat de Fundația Comunitară 
Prahova. 

Dan Puric revine la Ploiești, după ce în anul 2013 a conferențiat „Despre valori și 
moralitate”. În deschiderea evenimentului, Cristina Petre, Președinta Fundației, a 
informat publicul despre cum s-au direcționat banii strânși în urma evenimentului din 
anul 2013. 

Astfel, banii au mers către: Grupul de Inițiativă „Iubesc Ploieștii” pentru domeniul 
„Cultură” cu proiectul „Redescoperă Ploieștii”; Asociația de Sprijin a Copiilor 
Handicapați Fizic România Filiala Prahova pentru domeniul „Sănătate” cu proiectul 
„Schimbarea Mentalității prin campanie de promovare a imaginii și informare”, 
Asociația Viitorul Tinerilor pentru domeniul „Educație” cu proiectul „Voluntar în 
comunitatea mea”.





YouthBank
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. 

Programul YouthBank pornește de la premisa că tinerii sunt o resursă pentru 
comunitățile locale și încurajează inițiativa civică, responsabilitatea și asumarea de către 
tineri a rolului de lideri. 

Aceștia se implică în mod practic în acțiuni și decizii locale, prin crearea și utilizarea unui 
fond care susține inițiativele tinerilor. 

Echipa de voluntari YouthBank a organizat, în colaborare cu ASESOFT, evenimentul 
filantropic „9 NE ESTE DOR DE TONI”, desfășurat în data de 21 ianuarie 2014 la Sala 
Sporturilor Olimpia Ploiești. Evenimentul a reprezentat un omagiu simbolului echipei 
ploieștene de baschet, Toni Alexe și a adunat 875 susținători ai celor două echipe de 
baschet, CSU Asesoft și Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești. 

Fondurile mobilizate în cadrul acestui eveniment în valoare de 4375 lei obținuți prin 
vânzarea biletelor și 700 lei donați prin licitația pentru mingea și tricoul semnate de 
campionii României, CSU Asesoft Ploiești, vor constitui Fondul YouthBank Ploiești, banii 
urmând să fie dublați de către partenerii naționali, BRD – Groupe Societe Generale. 

Suma finală, mobilizată și prin evenimentele organizate de voluntari în decembrie 2013, 
în valoare totală de 13.000 lei s-a reîntors în comunitate, sub formă de granturi, pentru a 
susține inițiativele cu impact în comunitate, coordonate și implementate de către liceenii 
ploieșteni. 

Din acest fond au fost finanțate 8 proiecte propuse de echipe de elevi din liceele 
și colegiile ploieștene, care au reușit să identifice soluții pentru anumite nevoi din 
comunitatea lor.



Proiectele ating domenii variate: social, educație, mediu, artistic/cultural ș.a. Printre 
acestea se numără: activitați ecologice, concurs de artă urbană, concursuri sportive, 
campare, ateliere de prim ajutor, concursuri de orientare turistică, cursuri de formare. 

Coordonatorul adult al proiectului FII AS, Magdalena Leca: „Plecând de la lipsa 
oportunitaților de a face mișcare, dar mai ales de la stilul de viață comod în care sportul 
preferat se rezumă la a mișca degetele pe tastatura telefonului sau computerului, am 
inițiat acest proiect: FII AS!. Consider că am tras un semnal de alarmă în acest sens și 
am îndreptat atenția adolescenților noștri către o viață sănătoasă, o viață activă. Tinerii 
implicați au conștientizat că pot avea și alte alternative de a petrece timpul liber, au fost 
încântați să participe la activitațile din cadrul proiectului chiar dorindu-și să mai repete 
astfel de evenimente.” 

Voluntar al proiectului T.O.Ț.I în comunitate, Cosmin Popa: „Consider că programul 
YouthBank Ploiești a fost nu numai o sursă de finanțare, ci și o resursă de inspirație 
pentru tinerii liceeni aplicanți și voluntarii implicați. Proiectul „T.O.Ț.I. în comunitate”, în 
care m-am implicat ca voluntar, nu ar fi existat fără încrederea echipei care ne-a evaluat 
ideea. Faptul că am fost finanțati și apoi susținuți în implementarea activităților, ne-a 
ajutat să câștigăm încrederea celor din jur în ideea noastră și mai ales, ne-a oferit nouă 
șansa de a îndeplini un vis.” 

Raportul complet al programului YouthBank Ploiești pentru primul an de implementare, 
septembrie 2013 - iulie 2014 poate fi citit aici: http://ploiesti. youthbank.ro/



Cercul de donatori
Cercul donatorilor oferă persoanelor care doresc să determine o schimbare socială, 
oportunitatea de a se implica împreună pentru un impact vizibil și vizează crearea unei 
comunități conectate, cu oameni ce vor să susțină financiar proiecte sustenabile în 
care cred. Cercul de Donatori Ploiești este un proiect susținut de Fundația Comunitară 
Prahova și parte din rețeaua națională TFN România, o inițiativă a Asociației pentru 
Relații Comunitare și The Funding Network 

Cum funcționează Cercul de Donatori Ploiești? 

Pasul 1. Selectăm. Noi am selectat 3 proiecte pentru a fi prezentate grupului mare. 
Fiecărui proiect i se alocă un buget fix. 

Pasul 2. Ne întâlnim. În întâlnirea noastră, fiecare proiect este prezentat timp de 
6 minute de către un membru al organizației sau de către un beneficiar. După ce 
se prezintă proiectul, putem pune întrebări de clarificare despre proiect. Proiectele 
propuse beneficiază de o donație inițială de 50 lei de la membrii Cercului de donatori 
care au recomandat respectivele proiecte. 

Pasul 3. Donăm. Organizațiile invitate ies din sală și începem să ne gândim dacă am 
dona vreo sumă, cât și pentru care proiect. Poți să te gândești cât ai vrea să donezi și 
apoi semnezi un angajament de donație sau poți plăti pe loc. Poți să nu donezi nimic! 
Dacă însă decizi să donezi, trebuie să știi că donația minimă este de 50 RON. 

Pasul 4. Raportăm. Ne asigurăm că ajung la tine și la toți donatorii vești despre cei pe 
care i-am ajutat. Astfel vom vedea cu toții ce am schimbat cu banii noștri. 

Pasul 5. Ținem legătura. Nu ne oprim aici. În aproximativ 6 luni ne întâlnim din nou cu 
alte proiecte propuse de membrii grupului. 

Dacă vrei, poți să fii și tu unul dintre cei care ne ajută să găsim oameni și proiecte, 
despre care tu crezi că schimbă ceva în bine și poți deveni membru al Cercului. 



IUNIE 2014 – PRIMA EDIȚIE 
MUZEUL DE ARTĂ PLOIEȘTI, 30 PARTICIPANȚI, 16 DONATORI 
4200 LEI PENTRU 3 PROIECTE

„Magic Orchestra” – un grup de inițiativă al Filarmonicii Paul Constantinescu care 
organizeaza concerte educative în vederea formării unui standard minim de educație 
socială și culturală, pentru copii și adulți. 

„Sunshine Team” – un duo format din două eleve ale Liceului Tehnologic 
Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești , au avut nevoie de fonduri pentru 
echipamentul necesar finalei Campionatului European de Majorete, Târgoviște - 
septembrie 2014 

„Sunt femeie, orice ar fi” - Președinta Asociației Pacienților Oncologici Romania 
(A.P.O.R) Gheorghiu Iolanda, își propune micșorarea incidenței apariției cancerului de 
sân la femei, în general, și la cele cu vârsta cuprinsă între 15-35 de ani, în special, prin 
oferirea de teste gratuite. 

NOIEMBRIE 2014 – A DOUA EDIȚIE 
MUZEUL DE ISTORIE, 50 PARTICIPANȚI, 26 DONATORI 
5100 LEI PENTRU 3 PROIECTE

 „Lumină de Crăciun pentru persoanele fără adăpost ” activități de a găti și servi 
mâncare tradițională de Crăciun la Centrul de Noapte pentru persoanele fără adăpost, 
un proiect Junior Chamber International Prahova (JCI Prahova)

 „Life Stories” – Biblioteca Nicolae Iorga organizează întâlniri pentru persoanele 
vârstnice în care îi învață să utilizeze programe pe calculator din care creează filme cu 
pozele de o viață. 

„Banca de rechizite” – urne de donații pentru rechizite amplasate în centre comerciale.



SWIMATHON PLOIEȘTI 
654 de lungimi de bazin în 100 de minute
În 5 iulie 2014, la Ploiești, 72 de înotători au parcurs echivalentul a 32,7 kilometri pentru 
10 cauze relevante din Prahova în cadrul primei ediții Swimathon Ploiești. 

Evenimentul a avut loc la Bazinul Municipal Vega din Ploiești unde au ajuns peste 500 
de participanți - prieteni, susținători, spectatori.

Swimathon a fost organizat în Ploiești de Fundația Comunitară Prahova. 

Este un eveniment plin de energie prin care comunitatea se întâlnește, interacționează 
și se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante. 
Organizațiile sau grupurile de inițiativă înscriu cauze din comunitatea locală, companiile 
și înotătorii aleg pentru ce se implică, iar susținătorii donează pentru fiecare lungime de 
bazin înotată de favoriții lor. 

Cele mai multe ture de bazin (85 lungimi de bazin) au fost înotate de echipa YouthBank 
care a înotat pentru YouthBank Ploiești, urmată, la egalitate de echipa Aqua Team și 
echipa VIS (80 lungimi bazin) ambele înotând pentru proiectul V.I.S. CJE.   

Cauzele înscrise au fost din diferite domenii comunitare, precum:

• Reintegrarea socioprofesională a bolnavilor cu psoriazis - Alternative Sociale,
• Centru de Supraveghere și Îngrijire Sindrom Down (sală de sport) - Asociația    

Sindrom Down Câmpina,
• Spațiu Educativ Alternativ pentru Copii – Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”,
• YouthBank Ploiești – Fundația Comunitară Prahova,
• Stop Izolării - Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Romania Filiala    

Prahova,
• Ioana la MUWCI – Ioana Oprescu,
• Festivalul International de Film Ploiești - editia a IV-a - Asociația Europerspective,
• Maraton Ploiești 2014 - Lupta împotriva Traficului de Persoane - Asociația pentru 

Inițiativă și Dezvoltare Continuă,



• Festivalul de Fotografie „Secvențe” - Clubul de Turism și Arte Escamonde,
• Voluntariat - Implicare - Sustenabilitate V.I.S. CJE - Consiliul Județean al Elevilor,
• Clubul de Public Speaking - JCI Prahova.  
Carmen Herea, campioana europeană la natație, a înotat pentru Reintegrarea socio-
profesională a bolnavilor cu psoriazis și a declarat pentru www.phon.ro  „Aceia care 
doresc să contribuie cu cât de puțin încă mai au ocazia. Spun asta pentru că așa putem 
schimba ceva în bine, oricât de puțin ar fi pentru noi, este evident că va însemna enorm 
pentru cei cărora se adresează. Sunt sigură că prin gestul nostru putem aduce bucuria 
câtorva oameni care nu mai știu ce înseamnă acest lucru de ceva timp.” 

Donațiile oferite la bazin cât și angajamentele de plată înscrise pe pagina oficială a 
evenimentului s-au ridicat la suma de 6141 lei.



V.I.S. CJE 
VOLUNTARIAT - IMPLICARE - 
SUSTENABILITATE
În fiecare an în decembrie Consiliul Județean al Elevilor organizează „Party VIS” – un 
concurs de talente pentru liceeni din întreg județul Prahova, eveniment filantropic prin 
care sunt susținute proiecte ale profesorilor și elevilor din județul Prahova. 

În 2014 cu un fond de 4.000 lei au fost susținute:

• „Un loc al elevilor în comunitate” – crearea și mentenanța unui spațiu verde în   
curtea liceului din Mizil;

• „Voluntari pentru Geografie” – Colegiul „Spiru Haret” a dotat un laborator modern 
de geografie;

• „Împreună pentru un stil de viață sănătos” activități desfășurate de elevii și 
profesorii Colegiului Victor Slavescu pentru promovarea unui stil de viață sănătos: 
debate, gătit, teatru forum.





FCPH a susținut și a găzduit înființarea 
Fundației Comunitare Dambovița
Grupul de inițiativă pentru Fundația Comunitară Dâmbovița face parte din Programul 
național de dezvoltare de Fundații Comunitare din România inițiat de ARC. 

Cu sprijin instituţional de la ARC (Asociația pentru Relații Comunitare) și de la 
Fundația Comunitară Prahova, a organizat o serie de evenimente prin care a stimulat 
spiritul comunitar, i-a adus pe dâmbovițeni împreună pentru momente deosebite și 
a sprijinit diferite cauze comunitare Grupul de Inițiativă pentru Constituirea Fundației 
Comunitare Dâmbovița s-a născut din dorința de a îmbunătăți viața oamenilor din 
comunitatea în mijlocul căreia trăim. 

Acest grup, alcătuit din oameni entuziaști și optimiști, își propune să aducă alături 
dâmbovițeni activi, implicați, cărora le pasă.

 În sala de festivități a Hotelului Nova din Târgoviște au avut loc două ediții ale galei 
umanitare „Dăm o șansă vieții!”. Scopul acestor evenimente a fost inițierea Fondului 
de Sănătate, banii strânși în urma evenimentelor cu scopul de a fi utilizați pentru 
achiziționarea unui aparat medical numit bilirubinometru necesar secției de nou-
născuți a Maternității din Târgoviște.

Grupul a organizat, prin intermediul Zumba Dance Târgoviște - promovarea sănătății 
prin mişcare, o întâlnire cu oamenii din comunitatea târgovișteană, pentru ca aceștia 
să poată afla mai multe despre ceea ce presupune înființarea acestei fundații 
comunitare. 

Alte două alte evenimente: participarea la Big Lunch în București și Cândești, 
Dâmbovița au fost derulate pentru strângerea de fonduri în vederea înființării Centrului 
de Învățare alternativă ,,Învățăm ALTFEL,, din Cândești, Dâmbovița. 

„Respect în trafic” a fost o altă acțiune comunitară a Grupului nostru de inițiativă. 



Cu ocazia Zilei Educației, Grupul de Inițiativă a oferit dâmbovițenilor un concert 
caritabil, cu titlul „Tenorul Florin Georgescu promovează valoarea în educație”, în 
scopul înfiiițării unui fond pentru burse de excelență. 

Aceste acțiuni au avut drept scop, nu doar atragerea de fonduri pentru burse de 
excelență și pentru sănătate, ci și promovarea voluntariatului, a implicării comunitare 
precum și dorința de a aduce oamenii din comunitate aproape.



FCPH este membră în cadrul Federației 
Fundațiile Comunitare din România
Misiunea Federației „Fundațiile Comunitare din România” este de a reprezenta și a 
susține membrii săi pentru a contribui la schimbare socială. 

Viziune: Comunități conștiente, generoase, incluzive și durabile, capabile să evolueze 
împreună spre potențialul lor maxim. 

Valori: inovație socială, reprezentativitate, transparență, etică, orientare spre rezultate 

Rețea pentru comunități sustenabile: Federația Fundațiile Comunitare din România 
este un proiect inițiat de membrii FFCR, respectiv Fundațiile Comunitare din 
România care doresc să dezvolte și să mențină o rețea resursă atât pentru membrii 
federației cât și pentru actorii interesați de dezvoltarea filantropiei la nivel național și 
internațional.

Federația a fost înființată din nevoia fundațiilor comunitare să primească sprijin 
profesional și financiar pe termen lung. Scopul Federației este de a reprezenta 
interesele fundațiilor comunitare la nivel național și să contribuie pe termen lung la 
crearea unui mediu legislativ adecvat pentru dezvoltarea filantropiei. 

Implementarea acestui proiect pune bazele necesare pentru funcționarea federației 
ca organizație separată, creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea capacității 
fundațiilor comunitare și contribuie la dezvoltarea unui plan strategic de strângere de 
fonduri pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung. 
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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.
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Parteneri

PARTENER IN KIND CU SPRIJINUL PARTENERILOR LOCALI



PARTENERI MEDIA



Raportul cenzorului
Activitatea finaciară pentru anul 2014 
a Fundației Comunitare Prahova a fost 
auditată de S.C. ANGHEL, POPESCU 
CONSULTING S.R.L.



CONTACT

Telefon +(40) 344 802 240

Fax +(40) 344 802 2411

Str. Toma Ionescu, nr. 27, Ploiești, Prahova, România, 100170

initiativa@fundatiacomunitaraprahova.ro | www.fundatiacomunitaraprahova.ro




