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Unim cauzele care contează cu
oamenii cărora le pasă!

cuvânt de început

“

Ce ar trebui sa se întâmple în jurul tău pentru a simți că faci
parte dintr-o comunitate activă? Cum ar trebui să arate orașul tău
pentru a fi un loc în care să vrei să locuiești? Ne dorim suficient de
mult schimbarea încât să generam chiar noi acțiunea?
Sunt numai câteva dintre întrebările cu care am pornit
proiectele anului 2016 la Fundația Comunitară Prahova. Anul 2016 a
fost despre o comunitate din care simți că faci parte, în care oamenii
se (re)cunosc, se (re)întâlnesc și se implică împreună. Prin proiectele
și programele Fundatiei Comunitare Prahova am susținut prahovenii
care doresc să facă o schimbare pentru comunitatea în care locuiesc.
Te invităm să urmărești în paginile care urmează detalii
despre activitățile în care Fundația Comunitară Prahova s-a implicat
și te așteptăm alături de noi pentru a crea împreună un oraș în care
să vrei să locuiești!
Isabela Alexe – Director Executiv

echipă
Isabela Alexe – Director executiv
isabela@fundatiacomunitaraprahova.ro
Bianca Dăniță – Manager de programe
bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro
Mădălina Tuinete - Coordonator YouthBank Ploiesti
ploiesti@youthbank.ro
Andreea Pîrlog – Asistent coordonator Youthbank Ploiesti
Claudia Stan – Contabil
Nicoleta Ciuculin - Voluntar

board
Consiliul Director al Fundației Comunitare Prahova reprezintă o echipă
unită de oameni care doresc să facă o schimbare strategică și pe termen lung
în comunitate.
Daniela Burlacu – Membru Consiliul Director și Membru Fondator FCPH,
Profesor Limba și Literatura Română;
Cristina Moraru - Membru Consiliul Director, Antreprenor Fondator
CCMC Advertising;
Corina Petcu - Membru Consiliul Director, Manager Resurse Umane
Baupartner;
Emanuela Profirescu Geamănu – Membru Consiliul Director și Membru
Fondator FCPH, Profesor Pian;
Luiza Bunbănac - Membru Consiliul Director, Director General WYL FM;
Ina Stan – Membru Consiliul Director și Membru Fondator FCPH, Director
Economic WYLZE Logistic și DAAS;
Alexandra Anton – Membru Consiliul Director, Antreprenor Fondator
Centrul Educațional de Inspirație Finlandeză YuppiKoty;
Dan Alexe – reprezentant membri fondatori , asitent social
Corneliu Eugen Moraru – Consilier, Inginer, Fondator Iubesc Ploieștii;

misiune și viziune
Misiunea Fundaţiei Comunitare Prahova este de a îmbunătăţi viaţa
locuitorilor judeţului Prahova prin mobilizarea şi distribuirea resurselor în
beneficiul iniţiativelor de dezvoltare locală.
Fundaţia Comunitară Prahova îşi propune să dezvolte mecanisme pentru
stimularea implicării prahovenilor în acţiuni de dezvoltare a comunităţii şi
de valorificare a resurselor (financiare, de expertiză, de timp etc.) pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor comunităţii.
Valorile Fundaţiei Comunitare Prahova sunt: Transparenţa,
Profesionalismul, Impactul pe termen lung, Creşterea calităţii vieţii.
Principalele obiective ale Fundaţiei Comunitare Prahova sunt:
1. Motivarea şi încurajarea locuitorilor şi firmelor de a se implica activ şi
constructiv în viaţa comunităţilor din judeţul Prahova;
2. Întărirea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între firme,
organizaţii non-profit, autorităţi locale şi cetăţeni;
3. Stimularea spiritului filantropic şi a responsabilităţii sociale faţă de
nevoile mereu în schimbare ale comunităţii;
4. Construirea şi gestionarea unor fonduri cu destinaţie stabilită şi/sau
caracter permanent pentru a răspunde nevoilor prezente şi viitoare ale comunităţii.

cum te poți implica?

Fundația Comunitara Prahova (în judetul nostru si peste tot în
lume) este o platformă pentru comunitate, o organizație prin care
acea comunitate la care visăm să devină realitate.
Pornim de la convingerea că lumea în care trăim este mai
bună în măsura în care oamenii fac lucrurile mai bine împreună.
Totul ține de implicarea, participarea și de inițiativa celor curajoși și
harnici. Iar Fundația Comunitară oferă o oportunitate de implicare
oricui dorește să facă o schimbare.
În cadrul programelor dezvoltate de Fundația Comunitară
Prahova nu oferim ajutorul, suportul financiar și de expertiză la
întâmplare. Urmărim o schimbare pe termen lung, o colaborare de
durată și dezvoltarea de programe sustenabile.
De ce să te implici în comunitate prin FCPH?
1. Transformăm generozitatea într-o experiență frumoasă
Donăm împreună pentru cauze care contează, cunoaștem oameni ca
noi, cărora le pasă, care își pun întrebări, care ar vrea să contribuie cu
mai mult. În cadrul FCPH suntem responsabili ca proiectele susținute
să primească fondurile și să ducă la sfârșit activitățile propuse.
2. Fundația Comunitară este un vehicol al colaborării
Schimbarea durabilă o putem obține nunai împreună, de aceea
dezvoltăm activități în parteneriat cu cei mai activi actori din
comunitate, cu care împărtășim dorința de a colabora pentru o
comunitate mai bună.
3. Fundația Comunitară propune cele mai noi și eficiente
programe de implicare în comunitate
Suntem conectați la rețeaua națională și internațională de Fundații
Comunitare, prin Programul Național de Fundații Comunitare dezvoltat
de Asociația pentru Relații Comunitare, și prin Federația Fundațiile
Comunitare din România. Colaborăm pentru a adapta cu succes în
plan local cele mai noi programe de dezvoltare a filantropiei, care au
adus rezultate în Europa și în lume.
Actele de generozitate si altruism cresc starea de fericire, iar
Aristotel spunea ca fericirea noastra depinde de noi. Generozitatea
schimba vieti, atat a celor care doneaza cat si a celor care primesc, si ne
face mai fericiti. Asa ca nu ezitati sa va implicati, sa puneti intrebari, sa
urmariti cum au evoluat cauzele pe care le-ati sustinut. Încet, încet, așa
creăm o lume mai bună împreună, chiar aici, la noi acasă!

www.faptebunecaredainuie.ro

fapte bune care dăinuie
Prin acest program ne-am propus să ajutăm la dezvoltarea
a două comunități rurale din județul Prahova, în comunele Telega și
Gornet, prin crearea a două structuri ale societății civile, Centre de
Resurse ale Comunității (CERC). Investim, astfel, în organizații locale,
care asigură dezvoltarea pe termen lung a celor două comunități,
organizații prin care potențialul și resursele locale sunt valorificate și
promovate în beneficiul întregii comunități.
Anul 2015 a fost anul in care s-au format grupurile de initiativa
si infiintarea unor noi asociatii ce au ca scop sustinerea comunitatii,
anul 2016 a fost anul invatarii și dezvoltării. Dupa infiintare, cele doua
asociatii au avut un an la dispozitie sa invete facilitare comunitara,
management de proiect, scrierea de proiecte, bugetarea proiectelor,
atragerea de fonduri, modul de comunicare a rezultatelor unei
activitati și raportarea catre finantator tot ceea ce ai facut. Anul acesta
a fost un an in care asociatiile au putut experimenta, au putut testa
mai multe idei de activitate in cadrul Asociatiilor nou infiintate. 		
A fost anul in care au invatat de la celelalte asociatii CERC din judetul
Prahova si au inteles ca trebuie sa existe o retea a asociatiilor cu
acelasi specific.
In tot acest proces asociatiile au avut suportul, asistenta si au
beneficiat de consilierea Fundatiei Comunitare Prahova si a expertilor sai.
Facilitarea comunitara este un aspect important pentru o
asociatie din mediul rural. Din acest motiv am organizat un curs de
facilitare comunitară și unul de management de proiect. Cursurile a
fost susținute de catre Istvan Szabo, facilitator comunitar cu peste 10
ani experienta, colaborator al Fundatiei PACT.

„Fapte bune care dăinuie” este un program inițiat de OMV PETROM și dezvoltat în colaborare cu
Fundația Comunitară Prahova.

(/)
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cercul de donatori
Unul dintre evenimentele de tradiție, organizat bianual de către
Fundația Comunitară Prahova, este Cercul de Donatori Ploiești. ”Cercul
de Donatori” 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.
Alături de membrii Cercului de Donatori am organizat in 2016 două
ediții a celui mai important eveniment de strângere de fonduri din
Prahova. Edițiile 5 și 6 au adus împreună peste 100 de donatori, care
împreună au susținut 5 proiecte de impact finanțate cu 18.050 lei.
Proiecte finantate in anul 2016
Un copil pe săptămână arde în România. Poate părea șocant, dar,
din păcate, acestea sunt statisticile în România ultimilor ani. Dar ce se
întâmplă când un copil e înăuntru și nu mai poate fi salvat? Adevărul e
că rareori copiii mor din cauza focului în sine. În schimb, ei se luptă să
scape, se zbat pentru viața lor. Dar mor încet, agonizant, asfixiindu-se
cu monoxid de carbon, fum și alte gaze toxice. Apoi, căzuți la pământ,
devin o pradă ușoară pentru flăcări. Siguranţa NU e un joc de noroc!
De aceea, împreună am putut strânge banii necesari pentru printarea a
1600 de brosuri din volumul “Paza bună trece primejdia rea”, volum ce
îi învață pe cei mici despre pericolul focului. Cărțile au fost distribuite în
mod gratuit grădinițelor din Ploiești. (/)
Proiectul Scientia al Asociatiei “Ai carte” a asigurat elevilor cu
posibilități materiale reduse, pachete cu cărți necesare pentru studiul
suplimentar la materiile de BAC. Astfel, 10 elevi au avut șansa unei
note mai mari la BAC și oportunitatea de a fi admiși la universitate pe
locurile subvenționate de la buget. Proiectul continua și în anul 2017 prin
susținerea altor tineri cu posibilități materiale reduse.(//)

Proiectul “Fularul de la Bunica” al Asociației Niciodată Singur
– prietenii vârstnicilor a venit în sprijinul vârstnicilor din județul
Prahova care se simt singuri sau inutili, prin organizarea de „șezători”
de tricotat menite să valorifice talentul și experiența bătrânilor și a
oferit oportunitatea de a interacționa cu alte generații. Bunicuțele
din Ploiești au tricotat fulare care au fost apoi achiziționate, în
schimbul unei donații, în cadrul târgurilor la care asociația este
prezentă sau de pe www.niciodatasingur.ro, de către oricine dorește
un cadou de suflet sau care vrea sa susțină programele pentru
vârstnicii din comunitate. (/)
Prin proiectul “Luna si familia nevoiasa” am putut ajuta
o familie nevoiașă din Puchenii Moșneni prin achizitionare unui
aragaz, masina de spălat semiautomată, lemne de foc, alimente
pentru sărbătorile de iarnă și jucării pentru cei 4 copii ai familiei.
(//)
Programul YouthBank este unul dintre cele mai bune
programe de educatie extra-curriculara din România. Oferă
tinerilor un cadru în care ei să lucreze împreună și să ia decizii
privind comunitatea din care fac parte. Este un mecanism prin care
sunt încurajate comportamente ale tinerilor legate de: filantropie,
inițiativă civică și responsabilitate. Banii mobilizați vor fi folosiți
pentru susținerea programului în anul 2017.(///)

(/)
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gala comunității prahovene,
prima ediție
gala.fundatiacomunitaraprahova.ro

Gala Comunității Prahovene este născută din dorința de
a aduce împreună tot binele care se întâmplă în Prahova. Cu fonduri
mai mari sau mai mici, de multe ori numai prin voluntariat, oamenii
cu gânduri bune din județul nostru acționează în benficiul altora și al
comuntății. Acțiunile lor, adevărate modele de implicare, se uită sau
sunt recunoscute în cercuri restrânse.
Prin Gala Comunității Prahovene, dorim să îi premiem pe cei
care fac fapte bune, să ne inspirăm din viziunea și modul lor de implicare,
să arătăm că în Prahova există o societate activă.
O dată pe an ne întâlnim într-o seară specială toți cei care suntem
interesați de binele care se întâmplă în Prahova. Un eveniment anual
în care recunoaștem și celebrăm împreună acțiunile care transformă
comunitatea noastră într-o comunitate în care vrem să trăim!
Gala Comunității Prahovene este împățită în 3 mari categorii
și subcategorii aferente:
I.COMUNITATEA ÎN CARE VREAU SĂ TRĂIESC
1.Generozitate; 2.Leadership comunitar/ Inițiative civice; 3.Voluntariat;
4.Viziune pe termen lung; 5.Antreprenoriat social; 6.Din pasiune pentru….
(comunități create în jurul unei pasiuni);
II.DOMENII CARE NE INFLUENȚEAZĂ VIAȚA
7.Educație; 8.Sănătate; 9.Asistență socială; 10.Artă și cultură 11.Mediu
12.Sport; 13.Înfrumusețare urbană;
III.POVEȘTI INSPIRAȚIONALE DIN COMUNITATE
Juriul galei a fost format din:
Camelia Sandu, Consilier Birou Implementare Proiecte si Programe
pentruI MM – OTIMMC
Claudius Dociu, Realizator radio, Radio WylFM
Cleopatra Heroi, Inspector social la Agenția Națională pentru Plăți
și Inspecție Socială
Cristina Moraru, Antreprenor, fondatorJoy Print
Dan Alexe, Președinte Colegiul Asistenților Sociali, Sucursala Ph
Daniela Burlacu, ProfesorLimba si Literatura Romana
Ionuț Georgescu, Manager General SteauaCSM Baschet
Irinel Lazăr, Jurist, om de afaceri, Președinte Rotary Club Ploiești
Luiza Bunbănac, Director “WylFM“
Lucian Mircescu, Subsecretar de stat Ministerul Tineretului și
Sportului
Mădălina Dumitru, Business Officer, OMV Petrom
Mihaela Rus, Director executiv, Teatrul TomaCaragiu Ploiești
Raluca Andreescu, Director la Directia Judeteana Prahova a
Arhivelor Nationale
Roxana Micu, Director agenție, Autonom Rent-a-Car Ploiești
Rucsandra Pop, Director Program National Fundații Comunitare,
Asociația pentru Relații Comunitare
Vlad Mateescu, Director Filarmonica”Paul Constantinescu” Ploiești

gala.fundatiacomunitaraprahova.ro

keep calm and speak in public
Prin proiectul „Keep Calm and Speak in Public!”ne-am dorit
să venim în completarea eforturilor profesorilor și elevilor de a crea
oportunități de dezvoltare și de valorificare a potențialului pe care
tineri de liceul îl manifestă.
Prin Cursurile de Vorbit în Public ne-am dorit să creștem a
stima de sine a elevilor, încrederea în forțele proprii, si sa ii sprijinim in
dobândirea de abilități necesare pentru a atinge performanța în orice
domeniu ar dori să se implice după terminarea liceului sau chiar în
timpul liceului. Dicție, comunicare verbală și nonverbală, managementul
timpului, tehnici de persuasiune si de influențare, brandingul personal,
etc., abilitati foarte importante pentru un profesionist in orice domeniu.
Am început acest proiect in 2015 alături de un grup de voluntari OMV
Petrom prin organizarea a două cursuri de vorbit în public în Băicoi
și Urlați. La începutul anului 2016 am selectat 20 de elevi (10 din
Băicoi și 10 din Urlați) și am organizat prima tabără de vorbit în public.
Alături de trainerii de la Cursurile de vorbit în public (Claudius Dociu
și Alin Radu), ne-au fost alături în această aventură Radu Ciobănașu,
Adina Ghiță, Carmen Ivanov, Mihai Crăciun și Dan Alexe. Tabăra de
Public Speakinmg a fost organizată de către CERC Băicoi în parteneriat
cu Fundația Comunitară Prahova cu sprijinul OMV Petrom în cadrul
Fondului pentru Inovare Civică administrat de către Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile.
Cu suportul voluntarilor și a elevilor din Urlați, în 2016 au fost
organizate primele întâlniri ale Clubului de Vorbit în Public al Liceului
Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlați, întâlniri ce continuă și în anul 2017.
Sfârșitul anului ne-a motivat să organizăm noi cursuri, dar de data
aceasta în Câmpina. După ce am primit peste 40 de aplicații am
selectat cei mai buni 25 de copii pentru a participa la o nouă serie de
cursuri de vorbit în public.
Povestea merge mai departe!
www.fundatiacomunitarăprahova.ro/speak-in-public

ploiesti.youthbank.ro

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 Fundatia pentru Implicarea Tinerilor.
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.
Implementat pentru prima dată în Ploieşti începând cu
octombrie 2013, YouthBank are ca scop crearea unui fond pe care
liceenii îl investesc apoi în comunitate, sub formă de granturi, pentru
proiecte gândite şi realizate de alţi liceeni. În anul 2016 YouthBank
Ploiesti a susținut implementarea a 5 proiecte de tineret cu suma
totala de 6735 lei. Fondul a fost constituit prin organizare unei licitatii
de experiente și a unui demo cooking show cu Chef Mehrzad.

fondul științescu
Știintescu este un fond de finanțare a proiectelor educaționale
prin care ne dorim să stârnim paiunea copiilor pentru științe, technologie,
inginerie și matematică. Educația de tip STEM (știință, tehnologie, inginerie
și matematică) reprezintă o abordare interdisciplinară, ce pune accent pe
tehnologie și inovare.
De cunoștințele în științe, tehnologie, inginerie și matematică depinde
capacitatea noastră de a dezvolta produse mai noi și mai eficiente, de a ne
îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie mai curate și mai eficiente,
de a proteja mediul etc. Credem că apropierea deliberată și “senină” a elevilor
către aceste domenii, apropiere pe care vrem să o facilitam prin acest program,
este un prim pas spre un viitor în care vrem să privim cu încredere.
Fondul Științescu este susținut de Romanian-American
Foundation și în alte zone din țară: București, Sibiu, Iași, Cluj, Brașov, Bacău,
Țara Făgărașului, Oradea, Mureș, Odorheiu Secuiesc și Galați, prin competiții
similare de proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale.
Programul este implementat în județul Prahova de Fundația
Comunitară Prahova, în parteneriat cu Romanian-American Foundation,
Federatia Fundatiilor Comunitare din Romania și cu sprijinul partenerilor locali.
prahova.stiintescu.ro

fondul VIS
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 2016 a fost creat un fond de
7500 lei, bani ce vor susține proiecte ale liceenilor in anul 2017.

fondul clubului de networking
Pornind de la conceptul că afacerile se fac între oameni, Clubul
de Networking și-a dorit să fie mai vizibil în comunitate prin implicare
socială, să ajute oamenii care fac fapte bune în orașul nostru. Fondul creat
în parteneriat cu Fundația Comunitară Prahova a fost pentru a susține
un after school local, coordonat de către Asociația pentru Educație
Nonformală, after school unde 20 de copii din Ploiesti beneficiază în
mod gratuit de ajutor educațional. Ne implicăm, ne pasă, ajutăm!

cardul comunitar prahova
Programul Card Comunitar este un mecanism promovare
companii locale și de sprijin al comunităţii, unic și inovator, care
permite colaborarea dintre persoanele fizice, juridice și Fundația
Comunitară.Cardul Comunitar este un card de loialitate/fidelitate, cu
o componentă comunitară. În cadrul acestui program, sprijinim cu
resurse locale iniţiativele locale, implementate de populaţia locală
activă. Astfel, Programul contribuie la dezvoltarea comunităţii locale
prin participarea la dezvoltarea capitalului și, implicit, la dezvoltarea
economiei locale.
Programul este un model de succes, dovada fiind rezultatele
remarcabile pe care le-a avut înca din primul an de implementare
(2009) în patru orase (Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe,Miercurea
Ciuc si Târgu Mures).În momentul de fata numarul cardurilor distribuite
este de aproape 50.000 de bucați, iar sumelealocate sub forma de
granturi se ridica la 455.150 lei.
ploiesti.youthbank.ro

proiecte găzduite:
PIFF

Festivalul Internațional de Film Ploiești aduce, în fiecare an, pe
marile ecrane din Ploiești, cele mai noi și captivante scurtmetraje din
toată lumea. Este unul dintre cele mai importante evenimente culturale
internaționale ale Ploieștiului.
Pentru câteva zile, Ploieștiul se transformă într-un hub cultural,
datorită programului divers, original și consistent. Acesta găzduiește o
competiție internațională de scurtmetraje ce aparțin genurilor fantasy,
thriller, horror și science fiction. În plus, programe tematice inedite,
masterclass-uri, întâlniri cu regizorii veniți din toată lumea și evenimente
speciale și incitante îi așteaptă pe cei care vor participa la festival.

caravana ceățeniei active
“Caravana Cetățeniei Active” este un proiect inițiat de Forumul
Tinerilor din România, reprezentat de ambasadoarea la nivel de judeţ, Ana
Nedelcu, dezvoltat cu susținerea Fundației Comunitare Prahova.
Iniţiativa constǎ în organizarea de întâlniri pe probleme civice ṣi
participative cu TINErii (liceeni ṣi studenṭi pânǎ în 35 de ani), în Ploiești și
orașele județului Prahova. Fiecare întâlnire cuprinde trei componente:
1. Concepte de culturǎ civicǎ ṣi participativǎ.
2. Atelier tematic pe probleme la nivel local/judeṭean ce implicǎ tinerii.
3. Sesiune de lucru individualǎ de consultǎri cu TINErii pe problematici
comunitare locale ṣi Europene, informaṭie ce va fi centralizatǎ la nivel naṭional ṣi va
contribui la procesul reactualizǎrii politicilor de TINEret la nivelul Uniunii Europene.
Iniṭiativa face parte din procesul de implicare al Anei Nedelcu în calitate de
ambasador judeṭean pentru Forumul Tinerilor din România, parte dintr-o
rețea de aproximativ 70 de ambasadori la nivel naṭional. În cadrul Caravanei
au fost organizate 5 întâlniri la care au participat peste 100 de elevi din
județul Prahova.

granturi acordate în comunitate 2016
FONDUL YOUTHBANK

LEI

Echipa NON-FORMALII 2.0/ Colegiul Economic Virgil Madgearu/ A zi Ploiestiu-i Non-formal

1200

Echipa AMBASADORII ARTEI/ Colegiul de ar tă „Carmen Sylva” Ploiești Rendez-vous cu ARTA

1300

Echipa COMUNIC ARE ÎN COMUNITATE/ Colegiul Jean Monnet/ The DRE AM

1250

Echipa SMART CJE/ Echipă mixtă: elevi din Colegiile: Jean Monnet, Virgil Madgearu, Nichita Stănescu/ V.I.S. pentru N.O.I

1500

Echipa R.O.I. (Responsabilitate-Oportunitate-Implicare)/ Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti/ Demaraj spre
responsabilitate sociala si profesionala

1485

FONDUL C ARD COMUNITAR
Asociatia Ateens/ IDE A-Implicare şi Dedicaţie pentru Elevi şi Ar tă

1860

FONDUL VIS
Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” / Atentie se Polueaza

1846

CERCUL DE DONATORI
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova/ Fi istet , f i pregatit

4818

Asociatia Ai car te/ Scientia

5300

Claudia Iordache/ Luna si familia nevoiasa

2850

Asociatia Youvent/ Fularul de la bunica

150

FONDUL PENTRU SUSȚINERE SOCIAL Ă
Familia Ungureanu / Sustinere sociala

13880

CLUBUL DE NE T WORKING
Asociatia pentru educatie Non-formala / Af terSchool

900

FONDUL OMV PE TROM FAPTE BUNE C ARE DĂINUIE
Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Aurul Negru/ Timp liber, Timp pretios

16000

Asociatia Micilor Producatori Gornet / Apa, sursa dez voltarii

16000

INITIATIVE DIVERSE DIN COMUNITATE
Liceul Anghel Saligny/ Sustinem Sportul

cazuri medicale

2700
TOTAL 72839

Asociatia Umanitara Stefan Luchian

3000

Anonim

1700

proiecte comunitare

TOTAL 4700

FAPTE BUNE CARE DAINUIE/ Dezvoltare comunitara in comunele Telega si Gornet

28900

GALA COMUNITATII PRAHOVENE / Gala Comunitatii Prahovene

13622

PUBLIC SPEAKING/ Public Speaking

3460
TOTAL 45982

venituri

cheltuieli

Donatori individuali 31232 lei
Companii locale 114602 lei
Fundații asociate programului național
de Fundatii Comunitare 63655 lei
Donații din 2% 9358 lei
Total venituri 218.847 lei

Granturi 77.539 lei
Proiecte comunitare 45.960 lei
Cheltuieli administrative 81.994 lei
Total cheltuieli 205.493 lei

*Categorii cheltuieli administrative: evenimente, comunicare, dezvoltare organizațională, birou, servicii consultanți, transport si curier,
comisioane bancare, fond de rezerva.

raportul auditorului financiar
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mulțumim
FINANȚATORILOR ȘI PARTENERILOR NAȚIONALI care susțin
dezvoltarea a filantropiei strategice:
Asociația pentru Relații Comunitare
Fundația Româno-Americană
Fundația Charles Stewart Mott
SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR care aduc o schimbare în
comunitate prin investiții strategice pentru rezultate pe termen lung
OMV Petrom
Wylze Logistic
BRD
ARTSANI
SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR PRAHOVENI împreună cu care
transformăm faptele bune din acțiuni întâmplătoare în obiceiuri de
viață: Evotracking GPS, ROENGG Consulting, Mioritic Media, Consulting,
PARTENERILOR NAȚIONALI alături de care învățăm și oferim cele
mai bune programe de implicare în comunitate: Federația „Fundațiile
Comunitare din România”, Fundațiile Comunitare din Alba, Bacău,
Brașov, București, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu
Secuiesc, Oradea, Sibiu, Țara Făgărașului, Timisoara, Fundația pentru
Implicarea Tinerilor Cluj.
PARTENERILOR LOCALI care ne sunt alături în cadrul
evenimentelor și programelor, împreună cu care am reușit să creăm
momente de neuitat
AFI Palace Ploiești, Asociația pentru Inițiativă și Dezvoltare Continuă,
AUTONOM Rent-a-car, Camera de Comerț și Industrie Prahova, Casa
Corpului Didactic Prahova, Cconsiliul Județean Prahova, Claudius Dociu,
Consiliul Judetean al Elevilor Prahova, Costache Daniel, Helen Film,
Humans of Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Mehrzad
Moghazehi, Primăria Ploiești, Sorin Petculescu fotografie comercială,
Unelte pentru Dezvoltare,
DONATORILOR INDIVIDUALI, oameni cărora le pasă și care ne
inspiră mereu cu implicarea lor în susținerea cauzelor locale
ASOCIAȚIILOR ȘI GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ care schimbă
comunitatea în care trăim prin activitățile lor: Mihail Karaghiaur &
elevii de la Liceu Economic, Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti,
Loredana Mocescu & Liceul de Arta, Asociatia Youvent, Ristoiu Mihai,
Asociatia Ateens, Liceul de chimie, Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta Prahova & Costin Croitoru, Asociatia Ai carte, Claudia Iordache,
Asociatia Niciodata Singur – prietenii varstnicilor, Familia Ungureanu,
Asociatia pentru educatie Non-formala, Asociatia Centrul de Resurse
al Comunitatii Aurul Negru, Asociatia Micilor Producatori Gornet, Liceul
Anghel Saligny.

Un program inițiat de

În parteneriat cu

Cu sprijinul financiar al

Cu participarea fundațiilor comunitare

Gala Comunității Prahovene
de bine despre prahoveni

mulțumim!

