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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.
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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.
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Misiunea Fundației Comunitare Prahova este de a mobiliza și distribui
resurse în beneficiul inițiativelor de dezvoltare comunitară și a liderilor
din comunitatea prahoveană.

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. FundațiaComunitară 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 de oportunități pentru donații mici,
medii și mari, cât și prin activități inspiraționale pentru încurajarea
actului filantropic.



Unul dintre evenimentele de tradiție, organizat 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 2021 prima ediție online a celui mai important eveniment

de strângere de fonduri din Prahova. Ediția XIII a adus împreună in fata

ecranelor 40 de donatori individuali, care împreună au susținut 3 proiecte

de impact, cu o finanțare totală de 11.350 lei.

Cercul de Donatori Ploiești



Proiectele ediției XIII

Camera senzorială - Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Filipeștii de Târg este o unitate ce oferă servicii sociale
de tip rezidențial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de
abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice
ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului
personal. În cadrul centrului, conform standardelor în vigoare, 42 de persoane
vor beneficia de activităţi de abilitare şi reabilitare.

Ideea proiectului de amenajare a camerei de terapie senzorială vine din
necesitatea asigurării serviciilor personalizate de dezvoltare a potențialului
funcțional al rezidenților centrului. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt
persoane adulte cu dizabilități care au parcurs traseul instituțional încă din
copilărie, și care din cauza afecțiunilor pe care le prezintă și a lipsei unui suport
concret pe care să-l poată oferi familia nu au putut fi reintegrați în comunitate.

Traversând Ploieștii - Inițiativa acestui proiect îi aparține inginerului Alin
Tomozei, un om pasionat de trecutul orașului și interesat de încurajarea
studierii istoriei locale, de sprijinirea tinerilor intelectuali ai orașului, al tuturor
acelora care au sau vor avea un cuvânt de spus pe tărâmul cultural ploieștean,
dar și de oferirea accesului publicului larg la informația de natură culturală
privind orașul Ploiești și istoria sa.

Este o lucrare unicat la nivel national, în peisajul editorial de gen (monografie
fotografica) care ne prezinta, in timp si spatiu, transformarile urbanistice prin
care a trecut orasul Ploiesti, incepand cu sfarsitul secolului XIX si pana la finele
secolului XX.

Cummă fac auzit? - Irina Săcuiu, psihoterapeut, a observat nevoia profesorilor
de reziliență cu toate problemele școlii online și offline. Această nevoie este
observată în diferite situații conflictuale, care de cele mai multe ori se "rezolvau"
fie cu pedepse drastice aplicate elevilor, fie cu frustrări din partea profesorilor.
Concluzia era de fiecare dată aceeași, fie că vorbim de elev sau de profesor:
crearea unui abis între elevi și profesori. Ori pentru o educație eficientă, acest
lucru este fix opusul a ceea ce ar fi normal să se întâmple.

Scopul proiectului este îmbunătățirea comunicării profesor-elev, prin ateliere de
dezvoltare personală dedicate profesorilor. În urma acestor întâlniri profesorii
dezvoltă noi abilități în ceea ce privește comunicarea asertivă.



Fondul pentru un viitor mai bun în comunități, susținut de LIDL, există ca să facă bine și să
stimuleze apariția binelui în comunitățile locale. Ne propunem ca prin acest

program să finanțăm acele inițiative de mediu și educație care schimbă în bine viața

locuitorilor din Ploieș�.

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități este un program național de finanțare pentru

proiecte în domeniul educației și al mediului. Proiectele susținute financiar și cu expertiză

ajută la activarea și revitalizarea comunității ploieștene prin diverse activități

educaționale non-formale, inclusiv prin cultura și/sau acțiuni de mediu.

În același timp ne dorim să încurajăm și să creștem capacitatea grupurilor și

organizațiilor de a adresa mai bine nevoile comunității locale. Aplicanții vor fi ajutați

de către echipa Fundației Comunitare Prahova să adreseze în mod real și sustenabil

ideea propusă, dezvoltând cele mai bune soluții pentru comunitatea lor, cu potențial

de finanțare.

Fondul pentru un viitor mai
bun în comunități



Cele 6 proiecte finanțate în urma unui concurs de proiecte au

primit în total suma de 246.000 lei:

Școala „Candiano Popescu" Ploiesti - Renovarea unui săli de clasă
din depozit în laborator de științe pentru ateliere interactive și mici
inițiative de mediu;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești - Transformarea unei
curți de grădiniță intr-un spațiu pentru învățare prin experienţă şi
experimente multisenzoriale;

Organizația Umanitară Concordia, - Construirea unui teren de
sport pentru practicarea sporturilor de către copiii din medii sociale
dezavantajate;

Colegiul Economic 'Virgil Madgearu' Ploiești - Amenajarea unei
curți interioare de liceu cu materiale care reduc poluarea pentru
încurajarea activităților sportive și educaționale;

Grădinița cu Program prelungit nr. 28 Ploiești - Amenajarea unei
gradini senzoriale si a prietenos cu mediul;

Asociaía pentru Educaíe si Dezvoltare Urbana - Organizarea unei
expoziții publice despre vechiul Ploiești și de tururi istorice dedicate
liceenilor;

Asociația „Ai carte” Ploiești - Crearea unei platforme online de
antrepronoriat dedicată tinerilor;

ASCHFR Prahova - Dezvoltarea unui program de activități de
educație, dezvoltare personală pentru copiii cu deficienţe
neuromotorii.



Implicarea copiiilor în acțiuni de cunoaștere și de protecție a mediului le imprimă acestora un set de
valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea
calităţii mediului. Prin exersarea activităților de protecția mediului, începând de la Clubul de ecologie
școlar și continuând acasă, copiii îți vor dezvolta abilităţile necesare identificării şi investigării
problemelor mediului şi vor contribui pe termen lung la rezolvarea problemelor.

Obiectivul programului: Creșterea gradului de informare și implicare a 150 de elevi clasele I-VIII din
cinci unități de învățământ din mediul rural al județului Prahova cu privire la ecologie și protecția
mediului prin implicarea în ateliere atractive și inovative organizate în cadrul a cinci Cluburi de
ecologie, câte unul în fiecare unitate de învățământ.

Principiile de lucru în cadrul activităților și atelierelor organizate în Clubul de ecologie sunt:

� Interdisciplinaritate
� Lucrul în echipă
� Activități în mijlocul naturii
� Învățare prin observație și experiment
� Inovație

Fapte bune pentru mediu - cluburi de
ecologie în școlile din mediul rural



Scopul atelierelor este de a produce o schimbare în dezvoltarea copiilor, de a
asigura libertate de exprimare si manifestare a nevoilor lor.

Fundația Comunitară Prahova a implementat acest proiectul în perioada
octombrie 2020 - iulie 2021 cu sprijinul Proleasing Motors și s-a adresat elevilor
cu vârste între 3 și 17 ani, în total au participat 41 de elevi.

Curs de educatie financiară susținut de către Liviu Drăghici de la Asociația Ai
carte și autorul cărții “Principiile banilor - ghid de educație financiară”. Liviu și-a
propus să îi învețe atât pe adulți, cât și pe copii, să își gestioneze banii cu
responsabilitate, să înțeleagă care sunt factorii care îi determină să ia anumite
decizii financiare

Fondul Proleasing pentru mici inițiative

- ateliere educaționale



Fundația Comunitară Prahova în colaborare cu OMV Petrom - Rafinăria
Petrobrazi, a amenajat un parc cu suprafața de 1500 de metri pătrați în
comuna Tinosu. Parcul se află în vecinătatea zonei recent împădurită de OMV
Petrom, cu sprijinul voluntarilor, prin programul „România plantează pentru
mâine”. Parcul inaugurat îi va deservi pe cei 2400 de locuitori ai comunei
Tinosu precum și pe locuitorii comunelor învecinate.

Adrian Nicolaescu, Director Administrativ Rafinărie Petrobrazi: „Credem că
rolul nostru merge dincolo de producerea de energie, de investiții și de
asigurarea de locuri de muncă. Suntem parte din comunitatea în care ne
desfășurăm activitatea și ne dorim să ne implicăm activ în viața comunității.
Prin acest proiect am vizat realizarea unui spațiu agreabil, adecvat desfășurării
activităților în aer liber, pe care să îl oferim comunei Tinosu.”

Amenajare parc Comuna Tinosu



Prin „Fondul de Burse și Mentorat” ne-am dorit să oferim celor mai perseverenți și
dedicați dintre tinerii prahoveni suportul necesar pentru a depăși greutățile cu care se
confruntă în parcursul lor de a-și realiza întregul potențial.
Pe lângă ajutorul financiar, ne-am propus, prin întâlnirile cu mentori, să venim în
sprijinul tinerilor bursieri, și să le oferim un mediu sigur prin care pot afla informații
prețioase din experiențele de viață ale unor lideri prahoveni care s-au dezvoltat intuitiv,
prin curajul de a accepta și depăși provocările cu care s-au confruntat.
Conexiunea și schimbul de idei între bursieri, dar și între bursieri și mentorii din
program conduce, astfel, la formarea unei comunități de suport în care tinerii merituoși
și talentați din județul nostru sunt susținuți cu încredere în devenirea lor personală,
educațională, profesională.

„Fondul de Burse și Mentorat” a susținut 15 elevi ce fac parte din familii cu
venituri modeste, cu câte o bursă pe parcursul anului școlar în valoare de 200 lei
lunar, fondul total de burse acordat fiind de 36.000 lei.

Pentru Rebeca, bursa pe care a primit-o în cadrul programului “Fondul de burse și
mentorat” prin Fundația Comunitară Prahova a fost un real ajutor în drumul spre cariera
în IT pentru care învață și lucrează constant, fiind la un profil de informatică.

Și-a achiziționat un laptop mai performant, care a ajutat-o la orele online, dar și la
diferite teme, aplicații și lucrări, la care a reușit să obțină și note de 10.

Despre activitățile de mentorat, acolo unde a avut șansa să întâlnească unii dintre
sponsorii Fondului, dar și oameni cu experiență din diferite domenii de activitate,
Rebeca spune că a “avut parte de o experiență unică, am primit sfaturi și am rămas cu
idei importante pentru orice tânăr care vrea să lupte pentru o viață și o lume mai bună”.

Fondul de Burse și Mentorat



Fondul Științescu Prahova a ajuns la Sinaia. La Sinaia Forever Festival mai exact. Zeci de copii
s-au bucurat în zilele Festivalului de activitățile STEAM organizate în colaborarea dintre
Fundația Comunitară Prahova, colegii de la Fondul Științescu Brașov si cu sprijinul
partenerilor de la Primaria Sinaia.

Peste 25 de elevi prahoveni de la Școala Gimnazială Lapoș, Colegiul Tehnologic Elie Radu
Ploiești, Colegiul Economic Virgil Madgearu și Școala Gimnaziala Ariceștii Rahtivani au putut
să-i învețe pe participanții la festival despre roboți și să facă împreună mici experimente.

Științescu la Sinaia Forever



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.

În colaborare și cu sprijinul companiei prahovene pentru software personalizat,
INCOROM, am creat https://sponsorizareprahova.ro/

un mecanism rapid, simplu și ușor de utilizat prin care companiile pot face
sponsorizări sume ce pot fi deduse fiscal, în trei pași simpli:

Pasul 1: Verifică în contabilitate cifra de afaceri estimată a companiei aferentă
anului fiscal în curs.

Pasul 2: Calculează rapid suma pe care o poate sponsoriza și deduce din plata
impozitului pe venit.

Pasul 3: Alege una din cele 6 cauze prezentate pe site și emite contractul de
sonsorizare.

sponsorizareprahova.ro
Platforma de sponsorizări rapide



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.



Anual, Fundația Comunitară Prahova este auditata de catre compania de audit Popescu Anghel
și partenerii.

Granturi acordate în anul 2021

cheltuielivenituri

2.020.165 RON

1.024.864 RON

Granturi si proiecte
Finanțări nerambursabile Suma totală
Granturi pentru tratament medical (6 persoane) 152.900 RON
Burse elevi (19 elevi) 39.800 RON
Rotary Ploiesti 1.720 RON
Grant Scoala Gimnazială Anton Pann Ploiești 461.27 RON
Granturi Cluburi Ecologie în mediul rural (4 unități de învățământ)12.000 RON
Asociatia Culturala ATOM 2.000 RON
Proiect cultural 11.000 RON
Organizatia Umanitară Concordia 61.858 RON
ASCHFR Prahova 8.700 RON
Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti 22.800 RON
Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană 15.000 RON
Școala Gimnazială Candiano Popescu Ploiești 15.360 RON
Asociatia Ai carte 14.870 RON
Gradinita nr 35 Ploiesti 92.225 RON
Gradinita Nr 28 Ploiesti 15.187 RON
Proiect Cercul de donatori psiholog Sacuiu Irina 4.400 RON
Campanie Crăciun cadouri copii centru social Breaza 5.000 RON



FINANȚATORILOR ȘI PARTENERILOR NAȚIONALI care susțin dezvoltarea a filantropiei
strategice:
Fundația Româno-Americană;
Fundația Pentru Parteneriat;
Asociația pentru Relații Comunitare;
Fundația Charles Stewart Mott.

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

OMV Petrom, Proleasing Motors, Federal Mogul, XELLA RO SRL, Arge Com, Rad Panorama
Costruct, Rad-Rom Instal Montaj SRL, Britt Structures, Betcon Productie, Aguaki Trans, ,
Supermarket La Cocoș, Maristar Com SRL, Nimolco, Petroleum SRL, Fortline Glass,
Politeh SRL, Centrul European de Resurse, Grandy SRL, Farmacia Farmex DL, Ednico Fuell
SRL, Kardynal Intserv Office SRL, Technophar Equipment SRL, Botman Construct SRL.

PARTENERILOR NAȚIONALI 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 mobilizăm comunitatea: Asociația Prahoveană Pentru
Sănătate Casa Corpului Didactic Prahova, CClaudius Dociu, Costache Daniel,
Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Primăria Ploiești, Sorin Petculescu
fotografie comercială, Observatorul Prahovean, 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 : comunicare@fundatiacomunitaraprahova.ro
Web : www.fundatiacomunitaraprahova.ro

FB : facebook.com/FundatiaComunitaraPrahova
Adresa : Str. Maramureș, nr 12 , P40

Ploiesti - Prahova - Romania



RAPORT ANUAL
2021

transparenţăprofesionalism

impact
creșterea calității vieții


	raport activitate 2019_ vs 1
	raport activitate 2019_ vs 1
	raport activitate 2019_ vs 1
	raport activitate 2019_ vs 1

