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cuvânt de început

Suntem un grup de prahoveni convinși că putem schimba
comunitatea la noi acasă. Ne pasă de ceea ce se întâmplă în jurul
nostru, vrem să vedem oamenii fericiți și ne dorim ca inima Prahovei
să rămână vie.
De aceea acționăm prin proiectele pe care le realizăm și îi inspirăm
pe cei din jurul nostru să facem împreună schimbarea pe care ne-o
dorim. Toți avem ceva de oferit, iar exemplul nostru face diferența.
Adunăm resurse (cunoștințe, bani, timp comunitar, încredere),
aducem oamenii împreună, găsim soluții și oferim susținere pentru
realizarea lor.
Punem la dispoziția oricărui prahovean posibilitatea de a se implica
și de a face schimbarea pe care și-o dorește, fie prin evenimente
filantropice, fonduri tematice sau fonduri numite.
Credem că binele începe cu fiecare dintre noi.

Isabela Alexe – Director Executiv

Isabela Alexe – Director executiv
Bianca Dăniță – Coordonator programe
Alina Mustățea - asistent birou
Claudia Stan – Contabil

echipă

“

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:

DanielaBurlacu - Membru Consiliul Director și Membru Fondator FCPH, Profesor Limba
și Literatura Română;
CristinaMoraru - Membru Consiliul Director, Antreprenor Fondator CCMC Advertising;
CorinaPetcu - Membru Consiliul Director, Manager Resurse Umane Baupartner
Bianca Danilov - artist plastic, antreprenor ROENGG Consulting;
Camelia Sandu - consilier OTIMMC Ploiești;

board



Misiunea Fundației Comunitare Prahova este de a mobiliza și distribui
resurse în beneficiul inițiativelor de dezvoltare comunitară și a liderilor
din comunitatea prahoveană.Prahova sunt: Transparenţa, Profesionalismul,
Impactul pe termen lung, Creşterea calităţii vieţii.

Valorile Fundației Comunitare Prahova:
Integritate: FCPH este o organizatie apolitica, dedicata dezvoltarii

comunitatii. Organizatia si membrii sai sunt integri, devotati, atat in
activitatea FCPH cat si in societate. Activitatile sunt realizate cu transparenta
si daruire, cu respect fata de donatori si beneficiari.

Filantropie: Activitatea FCPH porneste din daruire, respect, bunatate,
in raport cu comunitatea pe care o servim.

Incredere: Activitatea Fundatiei Comunitare Prahova se bazeaza pe
incredere reciproca in comunitate si parteneri. Membrii FCPH

Lucreaza deliberat si responsabil, generand incredere.
Capacitare: Abordarea Fundatiei se bazeaza pe principiul de a-si

invata beneficiarii sa „pescuiasca”. Cultivam increderea si capacitatea
acestora de a actiona independent, de a descoperi si de a pune in valoare
potentialul propriu.

Responsabilitate: Membrii FCPH isi asuma proiectele si misiunea
Fundatiei, sunt persoane responsabile in societate si pun pret pe
calitatea muncii, acorda valoare proiectelor si finalitatii lor.
Lucrul în echipă: Rezultatele FCPH au la baza efortul sustinut, continuu si
comun al membrilor, animati de aceleasi scopuri si valori.
Angajament pentru schimbare pe termen lung: FCPH gandeste si actioneaza
pentru viitor, actionand sistematic, perseverent, generand
schimbare durabila, pe termen lung.

Principalele obiective ale Fundaţiei Comunitare Prahova sunt:
1. Fundația Comunitară Prahova va contribui la dezvoltarea societății civile
din Prahova prin identificarea, susținerea, promovarea liderilor și ONG-
urilor din comunitate.
2: Fundația Comunitară Prahova va contribui ca județul Prahova să devină
o comunitate în care tinerii și copiii sunt susținuți în procesul dezvoltării,
beneficiază de sprijin pentru promovarea și cultivarea inițiativelor.
3: Fundația Comunitară Prahova va contribui la creșterea numărului de
inițiative locale de mediu, înfrumusețare urbană, design urban, dezvoltare
și activare a spațiilor verzi.
4: Fundația Comunitară Prahova își propune să dezvolte spiritul filantropic
în județ atât prin crearea deoportunități pentru donații mici, medii și mari,
cât și prin activități inspiraționale pentru încurajarea actului filantropic.

misiune și viziune



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!

cum te poți implica?



implică-te în comunitatea ta

Chiar dacă nu putem schimba lumea, fiecare dintre noi ne dorim să
trăim într-o lume mai bună!
Imaginează-ți dacă ar exista o modalitate prin care să îți poți direcționa
ajutorul și donațiile pentru a rezolva problemele cu care comunitatea
ta se confruntă!

Fundația Comunitară Prahova te ajută să găsești cele mai bune
răspunsuri și îți oferă mecanisme prin care poți face o schimbare în
județul tău!

1. Fii partener pentru dezvoltarea unui fond tematic.
Poți contribui la un fond tematic, alături de alți donatori interesați
să aducă o schimbare în același domeniu! Poate fi un fond pentru
educație, un fond de burse sau un fond pentru inițiative comunitare.

2. Creează un fond cu numele tău sau al companiei tale.
Poți să creezi un fond nominal, cu numele tău sau numele companiei
tale! Fundația Comunitară Prahova oferă servicii de consiliere în
filantropie prin care aflăm împreună care este proiectul sau domeniul
cel mai potrivit de implicare pentru tine sau compania ta!

3. Donează-ți ziua de naștere.
Susține o cauză în care crezi și oferă-ți o zi de naștere lipsită de
clichee! Poți alege una dintre cauzele susținute de Fundație sau poți
propune o cauză nouă.

4. Participă la evenimentele noastre.
Poți susține alături de alți donatori proiecte de încredere. Lucrăm
pentru a identifica cei mai buni leaderi pentru initiative locale, ONG-
uri și cele mai importante nevoi.

www.fundatiacomunitaraprahova.ro



2017 - 2025
Strategia Fundației Comunitare Prahova

Fundația Comunitară Prahova a început procesul strategic în anul 2016
sub îndrumarea colegilor de la Asociatia pentru Relatii Comunitare si a
lui Stefan Cibian. După o analiza a domeniilor de interes pentru fiecare
membru participant, au fost selectate 10 domenii importante pentru
Fundația Comunitară Prahova (Patrimoniu, cultură, sport și petrecerea
timpului liber; cetățenie activă și dezvoltarea societății civile; educație,
tineret și capital uman; sănătate și mediu; generozitate; dezvoltare rurală;
dezvoltare economică și antreprenoriat; calitatea managementului
public; grupuri vulnerabile; dezvoltarea Fundației Comunitare Prahova).

Fiecare domeniu a fost analizat si dezbătut, organizându-se o
întâlnire pentru fiecare domeniu. La fiecare întâlnire au participat atât
membri boardului, echipa executiva, cat si persoane din comunitate
relevante pentru fiecare domeniu.

În cadrul celor 10 întâlniri la care s-au discutat problemele, cauzele,
ce este bine în comunitate și ce putem îmbunătății, dar si care sunt
stakeholderii si proiectele relevante pentru fiecare domeniu in parte.

De-a lungul anului 2017 au fost organizate mai multe consultări
cu comunitatea interesată de dezvoltarea și implicarea în proiecte
prahovene. Aceste consultări au fost realizate prin trei modalități:
întâlniri 1 la 1 cu sponsorii fundației, o întâlnire de tipul world caffe cu
grantee și un chestionar online realizat pentru toate persoanele care
au participat la evenimentele și programele Fundației în cei 5 ani de
funcționare. În total au fost realizate 15 de interviuri/ întâlniri 1 la 1, la
world café au participat 20 de persoane, iar chestionarul online a fost
completat de 60 de persoane.



La finalul procesului strategic, Fundația Comunitară Prahova a realizat un
set de obiective pentru următorii 7 ani:

1. Fundația Comunitară Prahova va contribui la dezvoltarea societății
civile din Prahova prin identificarea, susținerea, promovarea liderilor și
ONG-urilor din comunitate.
2. Fundația ComunitarăPrahova va contribui ca județul Prahova să devină
o comunitate în care tinerii și copiii sunt susținuți în procesul dezvoltării,
beneficiază de sprijin pentru promovarea și cultivarea inițiativelor.
3. Fundația Comunitară Prahova va contribui la creșterea numărului de
inițiative locale de mediu, înfrumusețare urbană, design urban, dezvoltare
și activare a spațiilor verzi.
4. Fundația Comunitară Prahova își propune să dezvolte spiritul
filantropic în județ atât prin crearea de oportunități pentru donații mici,
medii și mari, cât și prin activități inspiraționale pentru încurajarea
actului filantropic.



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

Fondul Fapte bune care dainuie
by OMV Petrom

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



Proiectele implementate de catre cele 2 asociatii in cursul anului III al
Fondului Fapte Bune
care dainuie:

Asociatia Micilor Producatori Gornet a implementat un proiect ce imbina
educatia si mediul, deoarece au reusit sa modernizeze curtea scolii din
comunitate. Alaturi de zeci de voluntari ai OMV Petrom, din comunitate,
elevi si profesori, au fost plantati pomi ornamentali si noi obiecte
de mobilier de gradina in curtea scolii, astfel incat spatiul de recreere
al copiilor a devenit unul placut. In acelasi timp, membrii asociatiei au
inteles importanta unei imagini si a unei identitati vizuale si din acest
motiv a fost inceput un proces prin care asociatia va avea un nou logo,
site si materiale de prezentare. Procesul de branding este facilitat de
catre Fundatia Comunitara Prahova si Bogdan Ionita, designer. Procesul
de branding va fi terminat in cursul anului 2018.

Asociatia Aurul Negru Telega a implementat pe parcursul anului scolar
2017/2018 proiectul “ O sansa in plus”, program prin care 20 de elevi
de clasa a VIII din Telega au desfaurat activități pentru pregătirea
examenelor și testărilor naționale, activități extrașcolare și de dezvoltare
personală, precum și activități de consiliere pentru elevi și părinți. Elevii
au fost alesi in urma unui proces de selectie si a unor criterii impuse de
asociatie. Titi cei 20 de copii ce au desfaurat programul au luat testarea
nationala.



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.

Află cum te poți implica în noua ediție Științescu pe:
prahova.stiintescu.ro.

fondul științescu
Prahova.stiintescu.ro



Închiderea primei ediții a Fondului Științescu a fost realizată prin organizarea unui festival
de științe, singurul de acest gen în Prahova.

Științescu FEST a fost un eveniment organizat pe 21 aprilie 2018, la Palatul Culturii din
Ploiești în parteneriat cu Consiului Judetean Prahova și Mizeul Județean de Științele Naturii
Prahova. În cadrul festivalului am avut 3 secțiuni importante: galeria interactivă a
proiectelor, workshopuri pentru profesori și un planetariu mobil.

Galeria interactivă a proiectelor a fost realizată din standuri de prezentare pentru fiecare
proiect în parte, astfel încât toate cele 12 proiecte au avut posibilitatea să arate vizitatorilor
ceea ce ei au realizat în câteva luni de implementare. De la experimente de fizică și chimie,
la printare 3D, robotică, cursuri de programare, dar și astronomie, galeria a reușit să arate
o mică parte din universul Științescu. Cele 4 workshopuri dedicate profesorilor au fost din
domenii precum robotică (atelier interactiv susținut de către Ana maria Stancu –
săptămâna Roboticii), fizică și chimie (Adriana Nicolae - CEAE), chimie ( atelier susținut de
către Corina Piste- Iftene de la Asociația Learning by Teaching) și dezvoltarea abilităților
socio – emoționale prin STEM (atelier susținut de către Simona Crisbășanu de la Asociația
ROI). La toate atelierele au participat 45 de profesori din întreg județul. Planetariul mobil
a fost punctul de interes al festivalului, iar 220 de copii (cu varste de la 7 la 17 ani) au putut
asista la ateliere de astronomie susținută de către doamna profesoară Osman Mariana de
la Colegiul “I.L.Caragiale” din Ploiești și coordonatoarea unui proiect finanțat în cadrul
primei ediții a Fondului Științescu.



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 2018
două ediții a celui mai important eveniment de strângere de fonduri
din Prahova. Edițiile IX & X au adus împreună peste 100 de donatori
individuali, care împreună au susținut 6 proiecte de impact cu o finanțare
totală de 28.340 lei

Cercul de donatori
Edițiile IX & X

www.cerculdedonatoriploiesti.ro



Proiectele susținute în cadrul celor doua ediții ale anului 2018 au fost:

“Doresc să-mi aud viitorul” este povestea Mihaelei Stroescu, elevă în clasa a X-a la Liceul
Economic “Virgil Madgearu” din Ploiești. După un tratament medical eronat, auzul Mihaelei
a fost grav afectat. De mai bine de 10 ani, ea este nevoită să poarte proteze auditive la
ambele urechi. Aparatele auditive folosite acum sunt vechi de mai bine de 8 ani, iar Mihaela
are nevoie de unele noi pentru a duce o viață cât mai normală. Premiată a Concursului
National "Știinte și Tehnologii" ediția a VIII-a la chimie, Mihaela își dorește ca după
absolvirea bacalaureatului să urmeze cursurile Facultății de Geografie și Turism din
Bucuresti.

Asociația Arca lui Norocel își dorește să desfășoare o campanie pilot de educație în școlile
din Câmpina numită “Copiii, Cainii și Educatia”.Prin acest proiect ei promovează în școli
responsabilitatea față de câinii comunitari. Nevoia acestui proiect survine din faptul că
problema câinilor comunitari este în realitate o problemă a comunității.

"Te rog, mamă, ai grijă demine!" este proiectul pe care Asociația Pacienților Oncologici din
România îl desfășoară de mai bine de 2 ani în Prahova. Ei își doresc ca prin acest proiect să
scadă numarul de cazuri de leucemie la copiii cu vârstă cuprinsă între 3 - 18 ani, din 3
comune din Prahova, prin diagnosticarea precoce. Până acum peste 500 de copii au
beneficiat de această diagnosticare în mod gratuit și campania va continua și în umătorii
ani. Asociația Pacienților Oncologici din România are nevoie de sprijinul Cercului de
donatori pentru a amenaja un spațiu de joacă în cadrul instituției de testare, astfel încât să
atragă cât mai mulți copii la testările gratuite dar și să îi convingă pe aceștia, prin joc, să
aibă răbdarea parcurgerii testelor.

Situatia familiilor care traiesc in conditii materiale si sociale precare afecteaza sever
capacitatea parintilor de a gasi solutii si a sprijini copiii in continuarea educatiei. O mare
parte dintre copii abandoneaza sau sunt exclusi din invatamant. Aceasta este situatia unui
numar mare de familii din Ploiesti, judetul Prahova. Acestea sunt familii cu multi copii, cu
rata crescuta a somajului, cu o stare de sanatate precara, rata crescuta a abandonului
scolar si familial, nivel educational atat al adultilor cat si al copiilor redus. Organizația
Umanitară CONCORDIA își propune să ajute 72 de copii articole de îmbrăcăminte noi ce se
află la Centrele de zi de la Casa Cristina și Casa Alexandra.

Imaginează-ți că poți să vezi clădiri emblematice ale orașului reconstituite și că poți păși în
1918 cu ajutorul realității virtuale. Un grup de tineri prahoveni își doresc să prezinte cât de
frumos este Ploieștiul și să prezinte un fragment din povestea tumultoasă a orașului.
Împreună le putem susține Ploieștiul Virtual, un proiect ambițios pentru istoria pierdută a
ploieștiului.

Peste 20000 de femei sunt victime ale violenței domestice în fiecare an. Dar dincolo de orice
statistică sunt femeile care îndură o suferință tăcută în relații abuzive. De cele mai multe
ori nu contează situația materială sau educația, ci doar abuzul psihologic și fizic la care sunt
supuse de către partener. Iar atunci când au nevoie de ajutor trebuie să știe că au un
refugiu și pot găsi suport de la persoane specializate. Asociația Zonta Club Valea Prahovei
2013 oferă suport juridic și psihologic pentru peste 20 de femei care sunt victime ale
violenței domestice în fiecare an în Prahova.

www.cerculdedonatoriploiesti.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.
Gala Comunității Prahovene organizată de Fundația Comunitară Prahova
a
reunit într-o seară specială pe toți cei interesați de binele care se
întâmplă în
Prahova! Marți, 27 noiembrie 2018, la Centrum Ball Room am fost peste
200 de persoane care am avut cel puțin un lucru în comun: dorința de a
aduce o schimbare în bine în județul nostru! Mai multe imagini de la
eveniment puteți vedea pe pagina noastră de facebook.

La cea de-a doua ediție a Galei Comunității Prahovene au fost 60 de
aplicanți pe care îi puteți regăsi în broșura Galei, gata de răsfoit la acest
link. http://bit.ly/brosuragala2018
Câștigătorii a fost desemnați de un juriu independent, care s-a implicat
voluntar pentru a evalua toate aplicațiile, format din Bianca Danilov -
antreprenor și artist plastic, Cristina Moraru – antreprenor, Dan Alexe -
asistent social, Daniel Vasile - Direcția Județeana de Sport și Tineret
Prahova, Daniela Burlacu - Profesor Limba și Literatura Română, Eugenia
Popovici – Psihoterapeut, Luiza Bunbănac - Curator artă, Mădălina
Tuinete - responsabil Cerc Educativ colegii și licee Prahova, Raluca
Andreescu - Director Arhivele Române Filiala Prahova, Raluca Eparu –
journalist, Tina Popescu – antreprenor.

Mulțumim pentru implicare sponsorilor: ICONLAB, ROENGG CONSULTING,
ALPACCES, CRAMELE HALEWOOD, COFETĂRIA ANDREI și TYMBARK.
Fără ajutorul oferit în organizare de către partenerii noștri, Gala
ComunitățiiPrahovene nu ar fi fost la fel. Mulțumim Claudius Dociu, DJ
Daniel Costache,fotograf Iulian Neagu, coordonatoarei de voluntari
Mădălina Tuinete, voluntarilor, Consiliului Județean al Elevilor.
Multumim pentru articole și promovare partenerilor media: Prahova
Economica, Promovam Prahova, Observatorul PH, Romania Pozitiva, Stiri
ONG.

Ploiești și Ligia Necula, membru fondator al Fundației Comunitare
Prahova și,

gala comunității prahovene
gala.fundatiacomunitaraprahova.ro



Trofeul a fost acordat celui mai bun proiect la fiecare dintre cele opt
categorii ale Galei de către reprezentanți ai companiilor, oameni din
comunitatea prahoveană care se implică cu dedicație și profesionalism în
domeniul lor de activitate:

Educație – Roxana Șerban – OMV Petrom, câștigător Asociația Româna
pentru Gândire și Oratorie – ARGO Debate.

Mediu – Ene George – BOCRIS, câștigător Let’s do it, Romania! – Let’s do
it, Prahova.

Sănătate și stil de viață sănătos – Ovidiu Moldeveanu – ICONLAB,
câștigător Proiectul „Zâmbet de Copil“ al Asociației Overland for Smile.

Voluntariat – Gabriela Anton – Cofetăria Andrei, câștigător Grupul „Pentru
Tine! “

Sport – Camelia Șerban – AlpAccess, câștigător „Integrarea persoanelor
cu dizabilități prin SPORT“, al Asociației Club Sportiv Roțile Schimbării

Artă și cultură – Bianca Danilov – ROENGG Consulting, câștigător proiectul
Culoare în spitale de către Amalia Suruceanu.

Generozitate și implicare socială – Daniela Burlacu – profesor Limba și
Literatura Română, membru fondator Fundația Comunitară Prahova,
membru fondator Cercul de Donatori Ploiești, câștigător Asociației
Compassion and Care Ploiești, pentru activitățile pentru a proteja
victimele violenței în familie.

Povești inspiraționale din comunitate - Lucian Alexe – Director General
Proleasing Motors, pentru poveștile inspiraționale din comunitate scrise
de către Liliana Maxim Minculescu și de către Dana Constantinescu
pentru impresionanta scrisoare „Strigăt către Cer“, adresată fiului său,
Vlad, „un înger căruia i s-au frânt aripile înainte de a începe zborul“, la
numai 15 ani.

Sponsorii și partenerii Galei Comunității Prahovene au susținut realizarea
evenimentului și, în același timp, au susținut promovarea tuturor
proiectelor înscrise. Oamenii din spatele companiilor cred în necesitatea
unei societăți active și implicate, iar prin produsele și serviciile de calitate
pe care le oferă contribuie la o comunitate mai bună.



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. În 2016 am organizat noi cursuri la Colegiul Național „Nicoale
Grigorescu” din Câmpina, dar și prima tabără de vorbit în public. În
urma cursurilor au fost create și susținute 2 Cluburi de Vorbit în Public.

Clubul din cadrul Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina
funționează sub îndrumarea doamnei profesoare Anca Grigore, dar
și cu ajutorul elevelor Andra Andreescu și Bianca Nichitoiu. Elevii se
întâlnesc în fiecare vineri pentru a pune în practică lucrurile învățate
la cursuri și să exerseze tehnici de vorbit în public.

Clubul de Vorbit în Public din cadrul Liceului Teoretic ‚Brâncoveanu
Vodă” din Urlați își menține activitatea încă din 2015, elevii întâlnindu-
se în fiecare vineri. O dată pe lună, Claudius Dociu și voluntarii OMV
Petrom și FCPH participă la una dintre întâlnirile clubului pentru a le
arăta noi exerciții și tehnici de vorbit în public.

În 2018 am continuat susținerea celor 2 cluburi din județ.

Povestea merge mai departe!

keep calm and speak in public
www.fundatiacomunitarăprahova.ro/speak-in-public



Federația Fundațiilor Comunitare din România
O fundație comunitară pornește din pași mici. Dintr-o întâlnire la bloc,
pe o stradă, pe o bancă în parc sau la birou. E o întâlnire între oameni
care vor să se întâmple mai multe lucruri bune în orașul lor, care
adună alți oameni și resurse pentru a construi un sistem de implicare.
O comunitate.

Sunt peste 2.000 de fundații comunitare în lume și 16 fundații
comunitare în România: Alba, Bacău, Brașov, București, Cluj Napoca,
Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea,
Prahova, Sibiu, Timișoara și Țara Făgărașului.

Toate au pornit de la întâlniri între oameni și au mers mai departe.
Au pus la aceeași masă companii, ONG-uri și grupuri de inițiativă, idei
de proiecte cu resurse care să le pună în practică sau voluntari cu
expertiză care susțin o cauză. În ultimii șase ani, fundațiile comunitare
din România au colectat fonduri și au oferit finanțări în valoare de
peste 11 milioane de lei, către mai mult de 1.500 de organizații, grupuri
de inițiativă, indivizi sau proiecte comunitare. Rezultatele lor sunt din
ce în ce mai mari.

De aceea, în 2012, a apărut Federația Fundațiilor Comunitare din
România pentru a oferi membrilor săi reprezentare la nivel național, o
viziune comună, acces la fonduri sau instrumente de dezvoltare.

Fundația Comunitară Prahova face parte din FFCR din anul 2015.



raportul auditorului financiar

cheltuieli
Total cheltuieli 255.009 lei

venituri
Total buget 194.739 lei

255.009 lei

194.739 lei



Listă cheltuieli 2018

Granturi acordate în anul 2018

Cazuri medicale Proiecte comunitare

Cheltuieli Sume lei
Tipuri de cheltuieli
I*. Granturi acordate 124.310 lei
II**. Proiecte comunitare 26.110,35 lei
III***. Evenimente, seminarii, conferințe, întâlniri (protocol, cazare); 6.932,27 lei
IV. Comunicații (telefon, internet, poștă, curierat, publicații, publicitate, Facebook Ads) 11.018,91 lei
V. Echipamente și bunuri de folosință îndelungată (mobilier, laptopuri, imprimante etc.), softuri, licente; 0
VI. Costuri birou (chirii, consumabile, utilități); 14.531,40 lei
VII****. Transport și cheltuieli de deplasare (cazare, diurnă) personal, voluntari etc.; 2187,59 lei
VIII. Personal de programe; 55.319,92 lei
IX. Personal administrativ; 12.476 lei
X.***** Servicii (consultanți, traineri, experți, servicii legale, audit, contabilitate etc.) si taxe de participare, 995 lei
fee de promovare;
XI. Comisioane bancare; 1.127,56 lei

Alocări fond de rezervă 0
Alocări endowment 0
Total anual 255.009 lei

Fondul Artsani

Cercul de Donatori

Fondul Stiintescu
Prahova

Fondul Fapte bune
care dainuie OMV
Petrom

Initiative diverse din
comunitate

Familia Ungureanu Sustinere sociala familie monoparentala 16.840

Cristain Minculescu Familia Radea 4350
Mihaela Stroescu Vreau să-mi aud viitorul 7830
Asociația Arca lui Norocel Copiii, educația și animalele 2120
Asociația Pacienților Oncologici din România "Te rog, mama, ai grija de mine" 3220
Zonta Valea Prahovei Spune nu violenței 4300
Theodor Roncea Ploieștiul Virtual 4000
Organizația Umanitară Concordia Vreau hăinuțe pentru școala 4700

Asociatia ROI Știința COOL 5200
Colegiul Brancoveanu Voda Urlati În lumea roboților 5200
Colegiul Național "N. Gricorescu" Câmpina Fizica de la A la Z 5350

Asociatia Cerc Aurul Negru Telega O sansă în plus 25.000

Mihu Daniel Volum de poezii 1.600
Fundația Bucuria Ajutorului Urlați Centrul Sf. Stelian 1.000

90.710 lei

Panait Alexandra
Dana Constantinescu
Constantin Constantin
Bratu Cristian
TOTAL

Keep calm and speak in public
Fapte bune care dainuie
Gala Comunității Prahovene

1670,57
20668, 82
3770,96

9.800
16.000
2500
5300
33600 lei



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
-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, Icon Lab, Alpacces, Pam Pam
Media .

PARTENERILORNAȚIONALI alături de care învățăm și oferim cele mai bune programe de implicare
în comunitate: Federația „Fundațiilor Comunitare din România”, Fundațiile Comunitare din Alba,
Bacău, Brașov, București, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc,
Oradea, Sibiu, Țara Făgărașului, Timisoara.

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, Casa Corpului Didactic
Prahova, Consiliul Județean Prahova, Claudius Dociu, Consiliul Judetean al Elevilor Prahova,
Costache Daniel, Helen Film, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Mehrzad Moghazehi,
Primăria Ploiești, Sorin Petculescu fotografie comercială, Observatorul Prahovean, 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: Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Aurul Negru, Asociatia Micilor
Producatori Gornet.

mulțumim



Gala Comunității Prahovene
de bine despre prahoveni

Web : www.fundatiacomunitaraprahova.ro
FB : facebook.com/FundatiaComunitaraPrahova

Adresa : Str. Maramureș, nr 12 Ploiesti
Prahova - Romania



RAPORT ANUAL 2018

împeunăcomunitate

impact
transparență
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