FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALA ȘI REGIONALA

Raport de activitate 2016

Fundația pentru Dezvoltare Locala și Regională a obţinut personalitate juridică in anul
2014, este condusă de Pîrlea Robert George – Director General și este susținută de o echipă
de voluntari entuziaști și serioși, fără de care activitatea nu ar putea să se desfășoare.
Voluntarii sunt atât absolvenți de studii superioare având experiență profesională cât şi
studenţi. Aceștia sunt implicați în derularea activităților Fundației fiecare în domeniul său de
competenţe şi abilităţi ( ex: comunicare şi relaţii publice, ştiinţe juridice, management de
proiect,activităti nonformale de educaţie civica , advocacy, etc).
Informații despre misiunea, viziunea si scopul fundației pot fi vizualizate pe adresa de site
www.fdlr.ro.
Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională contribuie la mobilizarea principalilor
actori locali în beneficiul comunitaţii. În acest sens, F.D.L.R. construieşte relaţii de succes între
organizaţiile non-profit, companii şi cetăţeni, astfel încât să se sprijine reciproc şi să lucreze
împreună pentru o comunitate cât mai înfloritoare, sănătoasă și mai bună.
Proiectele implementate sau în curs de implementare au ca grupuri țintă: tinerii (în special
pe cei cu oportunități reduse din punct de vedere economic, geografic); persoane aparținând
grupurilor etnice minoritare sau persoane cu dizabilități.
Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională a desfășurat activităţi şi proiecte în anul
2016 ,singură sau în parteneriat, după cum urmează:
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1. ”Pentru mama mea…”
Ziua de 8 martie 2016
Locul desfășurării: Centru Cultural al MAI
Cu sprijinul Centrului Cultural de la Ministerul de Interne, Asociaţia “PRIETENII
MONICĂI ” a organizat și participat împreună cu alte asociații, inclusiv F.D.L.R la un
eveniment destinat incluziunii sociale ce a dus la stabilirea și dezvoltarea unor relaţii de
parteneriat în vederea rezolvării problemelor comunităţii și formarea deprinderilor de viață
independentă a beneficiarilor.
Beneficiarii acestui eveniment au fost 100 de persoane formate din adulti cu dizabilitați și
copiii angajaților din Ministerul de Interne.

2. Campania ”2% Dă mai departe” 2016
Scopul: Conştientizarea populaţiei cu privire la reglementările codului fiscal.- Partener
FDLR
Obiective:
- informarea contribuabililor despre facilitatea fiscala 2%
- colectarea de fonduri din impozitul datorat statului de către contribuabili
Beneficiari: persoane autiste și familiile lor.
Locul de desfasurare: Bucuresti – Ilfov, Buzau, Brașov, Galați etc.
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Descrierea proiectului: în fiecare an, în perioada februarie - aprilie se desfășoară această
campanie de informare a populaţiei cu privire la facilitatea fiscală de direcţionare a 2% din
impozitul pe venit, datorat statului unor organisme care sunt stipulate în legislaţia de
specialitate (ONG-uri, fundaţii, companii, persoane fizice, juridice).
Perioada de derulare: permanent

3. Proiectul : „Facilitarea accesului la actul de cultură al
tinerilor” iniţiat de Asociaţia “PRIETENII MONICĂI ” şi F.D.L.R
Scopul: Identificarea și mobilizarea celor care trăiesc pe stradă, susţinerea comunităţilor
de oameni ai străzii (copii, tineri, bătrâni, familii cu copii).
Beneficiari: Persoane autiste, prietenii și familiile lor, profesori, psihologi și voluntari din
Bucuresti si Ilfov (100 persoane).
Parteneri: Școala nr. 5 Corneliu M. Popescu și Grațiela Ene actriță la Teatrul Țăndărică
Locul de desfasurare: Școala nr. 5 Corneliu M. Popescu
Perioada de derulare: ianuarie - decembrie 2016

4.Proiectul “Tehnici de supraviețuire ale copiilor autiști în
mediu urban” iniţiat de Asociaţia “PRIETENII MONICĂI ” şi
partener F.D.L.R
Scopul: Dezvoltarea unor deprinderi de viață.
Obiective:
- sensibilizarea populaţiei cu privire la situaţia copiilor autiști și din familii defavorizate,
în vederea prevenirii abandonului școlar și a integrării în școlile de masa ale copiilor cu CES
(cerințe educaționale speciale) dar și creșterea încrederii în propiile forte, deprinderi de viata
independenta;
Beneficiari: familii care au copii cu dizabilități
Parteneri:
- FDLR
-persoane fizice și juridice din țara și străinatate.
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Descrierea proiectului: copii cu CES beneficiază de meditații la materiile problematice.
Ei sunt învățați cum să se integreze în societate ajutați de prietenii lor.
Perioada de derulare: octombrie 2016.
Beneficiari: 20 de copii.

5. Organizare curs de formare Competențe Antreprenoriale
autorizat ANC, pentru 14 cursanți, din care 6 femei (Oct.- Dec.2016). Una dintre cursante
este o persoană diagnosticată cu autism.
Deși a fost prima serie de curs autorizat, există deja alte cereri, drept pentru care în luna
februarie este programată următoarea serie de 15 cursanți, din care 8 de etnie romă.
Acest program de formare pregătește cursanții pentru înființarea structurilor de economie
socială, în cadrul cărora să fie angajate persoane defavorizate.

6. Proiect ,,Împreună pentru comunitățile de romi’’
cofinanțat de Agenţia Naţională pentru Romi, în cadrul programului ,,Anul european al
participării și responsabilizării cetățenilor III’’, în comunitățile de romi din județul Prahova
(Sept.- Nov.2016).
Obiective: consolidarea dialogului între reprezentanții comunităților de romi și instituțiile
publice locale/județene, îmbunătățirea calității educaționale în școlile în care sunt înscriși
copii romi și consolidarea parteneriatului școală – comunitate prin formarea mediatorilor
școlari, informare privind prevenirea și combaterea discriminării, prevenirea segregării în
educație.
Organizația a derulat activități de voluntariat în parteneriat cu Asociația Forumul Femeilor
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Rome din România, prin care s-a realizat o campanie de promovare și lansare a proiectului,
interpretarea a 60 de chestionare de cercetare sociologică, două sesiuni de informare privind
prevenirea și combaterea discriminării și segregării în educație, cu 120 de persoane
participante, organizare seminar privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare și respectarea demnității umane.

PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI CU INSTITUŢII ŞI
ORGANIZAŢII
În anul 2016, au continuat parteneriatele cu diferitele instituţii şi organizaţii din
Municipiul Bucuresti și Ilfov, dar și din alte zone ale țării unde FDLR are sucursale.
Acorduri de parteneriat încheiate pe 2016:
1. Acord de parteneriat cu Primăria orașului Aninoasa, jud Hunedoara
2. Acord de parteneriat încheiat cu Asociația Tinerilor Talențați, din Pitești jud Arges
3. Acord de parteneriat încheiat cu Asociația Internaționala de Formare Profesională,
Cultural, Sportiv-Educativa, MASTERS CLASS, din Pitești Jud Arges
4. Acord de parteneriat încheiat cu Liga Studenților din Pitesti, jud Arges
5. Acord de parteneriat încheiat cu Clubul de Dans Sportiv StarFix, Pitest, jud Arges
6. Acord încheiat cu SC WOLF SAPETY AGENCY SRL, din Bucuresti
7. Acord încheiat cu SC BLACK WOLF CONSULTING SRL, din Bucuresti
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8. Acord încheiat cu SC BLACK WOLF GLOBAL SRL, din Bucuresti
9. Acord de parteneriat încheiat cu Primăria orașului Petrosani, jud Hunedoara
10. Acord de parteneriat încheiat cu Obstea Pestisani, jud Gorj
11. Acord de parteneriat încheiat cu Centrul Cultural European sect 6, din Bucuresti.
12. Acord de parteneriat încheiat cu SC Domina Imobiliare SRL, din Targul Jiu, jud Gorj
13. Acord de parteneriat încheiat cu PRO-ARHIMED SRL-D, din Bucuresti.
14.Acord de parteneriat încheiat cu Lucici Augustin Vlad PFA, cu sediul in Pitesti, jud Arges
Toate aceste acorduri au avu ca scop si ca obiectiv promovarea și implementarea de proiecte
și campanii care să abordeze dezvoltarea durabilă în domeniile comune de interes, respectiv:
sănătate, economie socială, dezvoltare organizațională, educație și formare profesională .
Tot in anul 2016 au fost încheiate protocoale, acorduri de colaborare sau acord
de parteneriat pentru implementare de proiecte, dupa cum urmeaza :
- Acord de parteneriat încheiat între FDLR și Asociatia Forum Femei Rome din Romania,
cu sediul in Bucuresti. A avut ca scop implementarea în parteneriat a proiectului cu titlul :
„Împreuna pentru comunitatile de romi”, finantat de Agentia Nationala pentru Romi, prin
programul anual de acordare de finantari nerambursabile din Fonduri Publice, alocate de la
bugetul de stat prevazute la capitolul ‘Transferuri interne’ pentru anul 2016 , sesiunea a doua.
FDLR a avut ca rol și obligații urmatoarele activitati în cadrul proiectului :
- organizarea conferintei de lansare a proiectului.
Atributii : conceperea materialelor grafice și documentelor din cadrul activitatii numarul
2 : Promovarea și lansarea proiectului.
- alocarea unui sociolog care impreuna cu ceilalti responsabili din cadrul proiectului, a
interpretat informatile obtinute in urma completarii chestionarelor din proiect alocate
activitatii 4 : Interpretarea chestionarelor.
- asigurarea unui expert in domeniul educatiei, care impreuna cu echipa de implementare
a participat la organizarea si desfasurarea a 20 de sesiuni de informare cu privire la prevenirea
si combaterea discriminarii precum si prevenirea segregarii in educatie, sarcini prevazute in
activitatea nr 9 : Sesiuni de informare cu privire la prevenirea si combaterea discriminarii
precum si prevenirea segregarii in educatie.
-organizarea unui seminar privind prevenirea si sanctionarea tuturor forme de
discriminare si respectare a demnitatii umane, contribuind cu participarea a doi experti
formatori , actiuni prevazute in cadrul activitati nr 10.
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15. Protocol de colaborare pentru dezvoltarea unor proiecte in cadrul programului
Erasmus +, incheiat cu Universitatea Hyperion si Institutul Teologic Adventist ce isi propun
acordarea de consultanta de specialitate in vederea depunerii de proiecte cat si implementarea
lor cu finantari prin programul Erasmus + , cat si alte programe de finantare propri nationale
si internationale la nivelul institutilor partenere.
16. Acord de colaborare intre FDLR, primaria comunei Tunari si Scoala Gimanziala nr 1,
ce are ca scop si obiectiv implementarea activitatilor aferente proiectului ’Reducerea si
prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul

prescolar, primar si secundar de calitate inclusiv la parcursul de invatare formale, nonformale
si informale pentru reintegrarea in educatie si formare in comuna Tunari_EDUTUNARI’ , ID
106447/2016.
Toate activităţile asociaţiei sunt realizate în regim de voluntariat , niciun membru nefiind
remunerat pentru acţiunile inteprinse.
Având în vedere că Fundaţia nu are o vechime mare, politica internă a organizaţiei s-a
orientat în primul rând în pregătirea resursei umane, prin participarea la diferite cursuri de
specialitate(curs de consiliere in carieră ), precum şi pe dezvoltarea organizaţională prin
seminarii şi colocvii dedicate acestui tip de curs.
Pe parcursul anului 2016 în parteneriat cu Asociaţia “PRIETENII MONICĂI ” şi alte
organizaţii am desfăşurat activităţi cu caracter social in Bucuresti, Ilfov si in alte 3 judete din
Romania, am continuat şi dezvoltat parteneriate cu diverse organizaţii şi instituţii(vezi site
next.fdlr.ro), a participat la programe de dezvoltare organizaţională derulate de societatea
civilă si avem in lucru cereri de finanţare pe diferite proiecte către diverşi finanţatori interni
şi externi, a participat la programe de dezvoltare organizaţională derulate de societatea civilă.
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Indicatori calitativi si cantitativi:
49 de persoane (membri si colaboratori) specializate pe anumite domenii;
Baza de date cu voluntarii ONG-ului ;
300 voluntari participanţi în activităţile şi proiectele F DLR şi partenerii săi;
Strategia de dezvoltare a ONG-ului pentru perioada 2014-2020 îmbunătăţită;
Plan de implementare a Strategiei de Dezvoltare organizaţională pentru anul 2017;
La sfârsitul anului pentru care se face raportarea, s-a realizat imbunatatirea promovarii
Fundatiei prin rebrand-uirea site-ului fundaţiei. Tot pentru promovarea si mediatizarea
activitatii Fundatiei s-au realizat afise și pliante. Pentru o cat mai buna identificare a nevoilor
comunității, s-au organizat cursuri de formare profesionala pentru beneficiarii Asociaţiei
“PRIETENII MONICĂI ” în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltare Locală și RegionalăFDLR.

Multumim tuturor pentru implicare!
Raportor,
Robert George Pîrlea
Data de raportare: 9.01.2017

