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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
Bianca Dăniță – Manager de programe
Alina Mustățea - Asistent birou
Mădălina Tuinete- Coordonator programe tineret
Claudia Stan – Contabil

echipă

Consiliul director al FundațieieComunitarePrahova reprezintă o echipă
unitădeoamnei caredoresc să facăo schimbare strategică și pe termen
lung în comunitate.

DanielaBurlacu - Membru Consiliul Director șiMembru Fondator FCPH,
Profesor Limba
și Literatura Română;
CristinaMoraru -MembruConsiliulDirector, AntreprenorFondatorCCMC
Advertising;
CorinaPetcu -Membru Consiliul Director, Manager Resurse Umane
Baupartner
Bianca Danilov - artist plastic, antreprenor ROENGG Consulting;
Camelia Sandu - consilier OTIMMC Ploiești;
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Misiunea Fundației Comunitare Prahova este de amobiliza 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
activitateaFCPHcat si in societate.Activitatile sunt realizatecu 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 celemai 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 facemai fericiti. Asa canu ezitati sa va implicati, sapuneti 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-țidacăarexistaomodalitateprincaresă îțipoțidirecționa 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 anilorau fost organizatemaimulte 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 8 ani de
funcționare.



„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.

În anul 2019 am susținut activitatile educaționale ale Asociației CERC
Aurul Negru Telega și am ajutat Asociația Micilor Producători la
dezvoltarea brandului local – zmeura de Gornet, dar si la crearea unei
harti de sol pentru comuna.

fapte bune care dainuie



Cafeneaua comunitara este un concept al Fundației
Comunitare Prahova creat din dorința de a afla realitatea din
teren cu privire la subiectele care ne afectează pe toți. În urma
acestor întâlniri ne dorim să identificăm probleme reale și
potențiale soluții pe tema propusă. Pot și sunt încurajați să
participe prahovenii care își doresc să schimbe în bine
comunitatea în care trăiesc.

Cea de-a treia ediție a cafenelei comunitare a adus laolaltă
ploieșteni și câmpineni dornici să se implice în comunitățile lor.
Împreună au încercat să identifice problemele comunității si
au discutat despre cum pot să se implice pentru a le rezolva.

Cafeneaua comunitară



Semimaratonul Ploieşti 2019 îşi doreşte să strângă laolaltă: persoane
pentru care alergatul este un stil de viaţă, familii cu copii care percep
alergatul ca pe un timp petrecut cu folos împreună, persoane care vor să
se implice activ în sustinerea unei cauze, ONG-uri şi grupuri de iniţiativă
care au nevoie reală de ajutor şi susţinere financiară, companii, corporaţii
şi antreprenori locali şi nu numai care vor să se implice în procesul de
fundraising.

Semimaraton Ploiești
prima ediție
semimaratonploiesti.ro



CURSE

Proiectele primei ediții

Fondul de burse al Fundației Comunitare Prahova - Fondul de Burse își
propune să susțină 20 de copii prahoveni care au rezultate excepționale, un
talent sau potențial de succes într-un anumit domeniu, dar care provin din
familii cu potențial financiar redus. Bursa ar fi una lunară în cuantumde 100
lei timp de 10 luni.

Asociația Club Sportiv Aurora Băicoi - Centrul Comunitar Aurora - La Centrul
Comunitar Aurora Băicoi organizăm pentru peste 100 de copii din medii
defavorizate activități educaționale , non formale, masă caldă la
antrenamente și competiții și un spațiu sigur pentru dezvoltare. Organizăm
lunar activități pentru părinți și profesori, activități ce contribuie la crearea
unei bune relații în comunitățile unde activăm.

Cătălina Bratu - Pay it forward. Cătălina și-a propus să ajute un adolescent
de la orfelinat sa devină dansator de street dance. Strânge bani pentru a-l
trimite într-o tabără timp de o săptămână, și pentru a-i oferi câteva cursuri
de street dance și materiale suport pentru cursuri.

Festivalul Internațional de Film Ploiești (PIFF) - Festivalul Internațional de
Film Ploiești este singurul festival din România dedicat scurtmetrajelor de
gen (FANTASY, THRILLER, HORROR și SCIENCE-FICTION). Festivalul aduce
în fiecare an cele mai noi și captivante scurtmetraje din întreaga lume și
este unul dintre cele mai importante evenimente internaționale ale
Ploieștiului, care devine pentru câteva zile un hub cultural, datorită
programului divers, original și consistent.

Poveștile orașului - Platforma Ploieștii.ro este un grup de inițiativă culturală,
ce a pornit de la nevoia de a aduce orașul și evenimentele lui mai aproape
de locuitoriii acestuia. Prin proiectul Poveștile orașului, ne dorim să aducem
locuitorii orașului mai aproape de poveștile lui, într-un format elegant, sub
forma unor cărți de colorat ce vor conține schițe de colorat cu 5 povești ale
orașului, 5 schițe despre oameni care au contribuit la faima locului si 5 locuri
importante demne de povestit.

Muncă și perseverență în sport - Frații Goicea sunt sportivi de performanță
legitimați la ACS Karate Ploiești, club afiliat la Federația Română de Karate.

Semimaraton – 21 km (4 ture x 5,3 km)
Semimar

aton ștafetă – 21 km (2 x 10,6 km sau 4x 5,3 km)
Cros – 3 km

Cursa familiei – 1 km
(Grupuri care sunt sau se simt a fi o familie - maxim 5 membri)



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 2019 două ediții ale celui mai
important eveniment de strângere de fonduri din Prahova.
Edițiile XI & XII au adus împreună peste 100 de donatori
individuali, care împreună au susținut 5 proiecte de impact, cu
o finanțare totală de peste 25.000 lei.

Cercul de donatori
Edițiile XI și XII

www.cerculdedonatoriploiesti.ro



Proiectele ediția XI

Împreună pentru familia Iancu - O familie formată din nouă oameni a
rămas fără acoperiş deasupra capului chiar în a doua zi de Paşte. S-a
întâmplat în comuna Balaca din Prahova. În mai puţin de un sfert de ceas,
trei locuinţe au fost făcute scrum. Trei copii cu vârste de 12, 7 şi 5 ani, şi şase
adulţi au rămas pe drumuri. Norocul oamenilor a fost că au reuşit să iasă
teferi din locuinţe, doar cu hainele de pe ei. Acum sunt nevoiţi să
reconstruiască totul de la zero. Sunt oameni foarte gospodari, toți lucrează
în fabricile de prin împrejurimi, însă pe salarii minime, iar bătrânii sunt
pensionari. Copiii au rezultate excepționale la școală. Așa a început
povestea familiei Iancu și a copiiilor lor, dar împreună am putut să îi ajutăm
să toarne fundația unei noi case. Fiind oameni gospodari, noua casă este
aproape gata, iar toți membrii familiei vor avea din nou un acoperiș
deasupra capului.

Organizația Umanitară Concordia - Casa Eva. este centrul din Ploiești al
Organizației Umanitare Concordia unde 27 de tineri sunt găzduiți și educați
pentru a deveni independenți, oameni capabili să trăiască pe cont propriu,
persoane integrate social. În Casa Eva fiecare tânăr este implicat în toate
activitățile necesare unei vieți independente. Ei se gospodăresc, fac curat și
gătesc pe rând pentru toți beneficiarii. Prin proiectul lor au cumpărat
materialele necesare pentru o bucătărie nouă.

Proiectele ediției XII

Asociația Trambulina - Centrul Trambulina Ploiești - Pentru a lupta
împotriva eşecului şi abandonului şcolar, Centrul Trambulina din Malul
Roșu oferă sprijin individual zilnic pentru teme, rechizitele, manualele sau
alte materiale necesare la şcoală sau la centru. Acum își doresc să le oferre
copiilor o masă caldă şi abonament lunar pentru mijloacele de transport în
comun celor care nu își permit aceste costuri.

Denissa Voicu - Căsuța cu povești

"Căsuțele cu cărți" te inspiră la lectură, dar contribuie și la dezvoltare a unui
spirit comunitar, pentru un oraș/cartier/sat mai prietenos cu locuitorii lui.
Denissa Voicu dorește să construiască cinci căsuțe pentru cărți, care vor
funcționa pe principiul unor biblioteci mobile. Ele vor fi amplasate în locuri
publice din Breaza, Câmpina, Ploiești, Nistorești, iar oamenii vor putea
aduce sau lua cărți, fără niciun fel de îngrădire.

Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Ploiești - Activități outdoor pe
amfiteatrul școlii

Profesorii și părinții copiilor de la Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu din
Ploiești au un vis, acela de a renova și a da viață amfiteatrului școlii. Scopul
final al proiectului este îmbunătățirea și valorificarea spațiului existent, prin
reabilitarea amfiteatrului școlii și prin montarea unei copertine pentru a
putea fi utilizat ca loc de desfășurare în orice anotimp (pe vreme însorită
sau ploioasă) pentru multitudinea de activități outdoor (curriculare si
extracurriculare) organizate de profesori împreună cu elevii și părinții.



Prin proiectul „Keep calm, Speak & Inspire!” dorim 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 elevii beneficiază de o
creștere a stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, iar abilitățile
dobândite sunt 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 și de influențare, brandingul personal,
abilități foarte importante pentru un profesionist în orice domeniu. În
toamna anului 2019 au fost organizate ateliere de vorbit în public în
cadrul a două licee din Prahova: Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-
Sisești" Valea Călugărească și Colegiul National “Nicolae Iorga” Vălenii
de Munte. La aceste cursuri au participat 54 de elevi.

În vara anului a fost organizată și cea de-a treia ediție a Taberei de
Vorbit în Public, proiect dedicat liceenilor din Prahova. Anul acesta au
participat 20 de elevi din Băicoi, Câmpina și Urlați. Tabăra a fost
organizată în parteneriat cu CERC Băicoi.

Cursurile au fost organizate cu sprijinul OMV Petrom în cadrul
Campionatului de Voluntariat 2019.

keep calm & speak in public



Oamenii cărora le pasă de comunitate nu stau cu mâinile în sân,
ci acționează atunci când vine vorba de a face o faptă bună sau
de a da un exemplu celorlați.

Parte din noul program desfășurat cu sprijinul OMV Petrom,
în cadrul Fondului Fapte bune pentru mediu am organizat o
acțiune de ecologizare în zona stației de epurare a apei din
Urlați. Peste 100 de voluntari de la școlile din Urlați și OMV
Petrom au reușit să strângă sute de saci de gunoi în doar
câteva ore.

În toamna anului 2020 va fi organizata o actiune de plantare a
4 ha tot in orașul Urlați și vor fi mobilizați peste 400 de
voluntari.

Fapte bune pentru mediu
ecologizare Urlați



Lumea în care trăim este mai bună în măsura în care oamenii fac lucruri
extraordinare împreună. Totul ține de implicarea, participarea și de inițiativa celor
curajoși și harnici. Cu ajutorul și îndrumarea necesară, comunitățile găsesc resurse
interioare de a crește durabil. Întâlniri cu antreprenori locali, ce au ca scop
identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea și încercarea
rezolvării lor prin constituirea unui fond tematic.

În anul 2019 au avut loc întâlniri în Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte.
Aceste întâlniri sunt organizate cu sprijinul financiar al ARC România.

Întâlniri comunitare în Ploiești și Câmpina



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



Listă cheltuieli 2019

Granturi acordate în anul 2019

Cheltuieli
Tipuri de cheltuieli
I*. Granturi acordate
II**. Proiecte comunitare
III***. Evenimente, seminarii, conferințe, întâlniri (protocol, cazare);
IV. Comunicații (telefon, internet, poștă, curierat, publicații, publicitate, Facebook Ads)
V. Echipamente și bunuri de folosință îndelungată (mobilier, laptopuri, imprimante etc.), softuri, licente;
VI. Costuri birou (chirii, consumabile, utilități);
VII****. Transport și cheltuieli de deplasare (cazare, diurnă) personal, voluntari etc.;
VIII. Personal de programe;
IX. Personal administrativ;
X.***** Servicii si taxe de participare, ;
XI. Comisioane bancare;

Alocări fond de rezervă
Alocări endowment
Total annual

Sume lei
54.071
46759
28529
30383
0
22388
744
60000
36206
6500
1070

0
0
286.150

PARTILE - FCPH - FOND SUMA (RON)
ASOCIAȚIA ZONTACLUB VALEA
PRAHOVEI Cercul de Donatori 2300

GI PLOIESTIULVIRTUAL Cercul de Donatori 2000
ASOCIATIAMICILORPRODUCATORI
GORNET Fapte Bune care Dainuie 8000
GI - Fam Iancu Cercul de Donatori 6360

ORGANIZATIAUMANITARAConcordia Cercul de Donatori 5720
Goicea Andreea Semimaraton 410

Bratu Daniel Semimaraton 731
Asociatia Aurora Băicoi Semimaraton 240

Alexandra Panait Caz medical 5800
Mihu Daniel Initiative diverse 5800

Alexandra Panait Caz medical 700
Familia Ungureanu Initiative diverse 13510

Militaru Amalia Caz medical 2500
TOTAL 54071

cheltuieli
Total cheltuieli 286.150 lei

buget
Total buget 337.485 lei

337.485 lei

286.150 lei



FINANȚATORILOR ȘI PARTENERILOR NAȚIONALI care susțin dezvoltarea a filantropiei strategice:

- Fundația Româno-Americană;
- Asociația pentru Relații Comunitare;
- Fundația pentru Parteneriat
- Fundația Charles Stewart Mott.

SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR care aduc o schimbare în comunitate prin investiții strategice
pentru rezultate pe termen lung:

- OMV Petrom
- ARTSANI
- COLEN IMPEX
- Proleasing Grup
- Expotehnica
- Britt Construction
- TIMKEN Romania
- INA Dent
- ARGE COM

SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR PRAHOVENI împreună cu care transformăm faptele bune din
acțiuni întâmplătoare în obiceiuri de viață:
Evotracking GPS, ROENGG Consulting, Mioritic Media Consulting.

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,Daniel Costache,
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:

mulțumim



Gala Comunității Prahovene
de bine despre prahoveni

Email : initiativa@fundatiacomunitaraprahova.ro
Web : www.fundatiacomunitaraprahova.ro

FB : facebook.com/FundatiaComunitaraPrahova
Adresa : Str. Maramureș, nr 12 Ploiesti

Prahova - Romania
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