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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 vedemoamenii 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 – Coordonator de programe
Alina Mustățea - Asistent birou
Mădălina Tuinete - Coordonator programe tineret
Claudia Stan – Contabil

Echipa executivă

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

Cris�na Moraru - Membru Consiliul Director, Antreprenor Fondator CCMC Adver�sing

Corina Petcu - Membru Consiliul Director, Manager Resurse Umane

Bianca Danilov – ar�st plas�c, antreprenor ROENGG Consul�ng

Camelia Sandu – consilier OTIMMC Ploieș�

Consiliul director



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 facemai 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 omodalitate 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.



Activitățile de plantare programate cu OMV Petrom au fost
amânate pentru finalul anului 2020, respectiv au avut loc în
Urlați, în colaborare cu FCPH și Asociația Act for Tomorrow.
Din cauza restictiilor de pandemie, activitatea a fost
realizată cu angajați zilieri, fără voluntari și fără promovare.

Fapte bune pentru mediu



Ediția a doua a Fondului Științescu în Prahova a fost desfășurată în
perioada de pandemie, granturile au fost alocate în martie 2020.
Acesta a fost principalul motiv pentru care perioada de implementare a
proiectelor finanțate a fost prelungită, iar numeroase activități
care presupuneau actvități de grup au fost adaptate restricțiilor
impuse și realizate on-line. De asemenea, aplicanții au avut nevoie de suport
din partea echipei Fundației Comunitare Prahova pentru a regândi o
parte din activități, astfel încât acestea să îsi păstreze impactul
estimat inițial.

Astfel că perioada de implementare a proiectelor Fondului Științescu a
presupus un efort mai mare decât preconizat, însă a reprezentat
o pârghie pentru a asigura continuitatea activităților STEM
extracuriculare, într-o perioadă în care activitatea școlară a fost
redusă la câteva materii obligatorii. Un aspect pozitiv important
este acela că toate proiectele finanțate au fost realizate integral,
prin colaboararea foarte bună dintre grantees și echipa FCPH. Pe
de altă parte, un minus l-a reprezentat faptul că activitățile au
fost realizate cu mai puțini elevi față de estimarea inițială.

În total au fost finanțate 14 proiecte cu o sumă totală de
100.000 lei.

Fondul Științescu
Prahova.stiintescu.ro



A fost foarte clar că va trebui să ne reorganizăm întreaga
activitate, iar după câteva zile în care am urmărit știrile și am
participat la zoom-uri lungi cu colegii din alte fundații
comunitare și asociații naționale, ne-am hotărât să lansăm
campania de atragere de fonduri pentru spitalele din prima
linie, „Uniți pentru Sănătate”.

Campaniile „Uniți pentru sănătate” și
„Solidari pentru Prahova”



Prin această campanie ne-am dorit să putem aduce sub aceeași umbrelă
organizațiile, persoanele fizice și juridice din județul nostru care doreau să
susțină cadrele medicale din prima linie și spitalele covid. Am întrebat
Consiliul Județean și Spitalul Județean de Urgență Ploiești care sunt cele
mai importante nevoi, am creat o identitate vizuală și pagina de
prezentare, am adaptat mecanismele de plată cu cardul pentru noua
campanie. Prin generozitatea prahovenilor în cadrul campaniei Uniți
pentru Sănătate am reușit să strângem peste 400.000 lei din sponsorizări,
donații individuale, donații prin SMS, pentru donarea de echipamente și
aparatură medicală.

.

Au fost alături de noi și au susținut campania „Uniți pentru Sănătate” cu
mare promptitudine, 57 donatori persoane fizice și 14 companii locale.

Am avut o colaborare extraordinară cu cadrele medicale și conducerea
spitalelor. O mobilizare extraordinară a venit din partea presei locale, care
a promovat campania Uniți pentru sănătate, iar jurnaliștii de la
Observatorul Prahovean au făcut atragere de fonduri pentru campanie
alături de noi.

Prin Campania Uniți pentru Sănătate am donat în 2020 echipamente
medicale (măști, mănuși, botoși, combinezoane, tuneluri pentru
dezinfectat, injectomate, pulsoximete) și alimente pentru 560 familii din
Prahova (Mizil, Ploiești, Câmpina, Șotriile, Boldești Scăeni) cu o valoare
totală de 400.081 lei.



În aceeași perioadă, Fundația Comunitară București a lansat Fondul de
Urgență. Prin colaborarea cu ei am reușit să direcționăm 85.429 RON
către 4 organizații și persoane fizice din Prahova (Organizația
Umanitară Concordia, Fundația Zamolxes, Asociația CERC Boldești -
Scăeni, persoana fizică-asistent social), care au ajutat cu pachete de
alimente de bază și igienă un număr total de 568 familii cu venituri
foarte mici din Ploiești, Mizil, Boldești, Câmpina și Șotriile.

Fondul de urgență în colaborare cu
Fundația Comunitară București



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 19 fundații
comunitare în România: Alba, Bacău, Brașov, București, Cluj Napoca,
Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea,
Prahova, Sibiu, Timișoara, Țara Făgărașuluii, Banatul Montan, Buzău
și Vâlcea.

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 395653 lei

buget
Total buget 451262 lei

1.301.022,7 RON

878.740,72 RON



Listă cheltuieli 2020

Granturi acordate în anul 2020



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
- COLEN IMPEX
- PROLEASING MOTORS
- EXPOTEHNICA

SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR PRAHOVENI împreună cu care transformăm faptele bune din
acțiuni întâmplătoare în obiceiuri de viață:
OENGG 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, Buzău, Vâlcea și Banatul Montan.

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.

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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impact
creșterea calității vieții
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