FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALA ȘI REGIONALA

Raport de activitate 2015

Fundația pentru Dezvoltare Locala și Regională a obţinut personalitate juridică în 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 , sunt implicați în derularea activităților Fundației fiecare in domeniul său de
competenţe şi abilităţi ( ex. Comunicare şi relaţii publice, ştiinţe juridice, management de
proiect,activităti nonformale de educaţie civica , advocacy, etc).
Informatii despre misiunea, viziunea si scopul fundației pot fi vizualizate pe adresa de site
www.fdlr.ro.
Fundația pentru Dezvoltare Locala 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.
Anul 2015 a debutat cu încheierea de parteneriate cu ONG-uri sau societăți comerciale
după cum urmează :
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1. Acord de Parteneriat încheiat între FDLR și Fundația pentru Ambulanță având ca scop
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 .
2. Acord de Parteneriat încheiat între SC ENACRIS AGENT DE ASIGURARE SRL și
Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională având ca scop 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, posibilitatea dezvoltării unui centru de formare profesională.
3. Acord de Parteneriat încheiat între SC MIGAB COMPANY SRL și Fundația pentru
Dezvoltare Locală și Regională având ca scop 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.
4. Acord de Parteneriat încheiat între UNIC SERVICE SRL și Fundația pentru Dezvoltare
Locală și Regională având ca scop 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.
5. Acord de Parteneriat încheiat între ASOCIAȚIA ONIXALEX, din Pitesti, jud Argeș și
Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională având ca scop promovarea și implementarea
de proiecte și campanii care să abordeze dezvoltarea durabilă în domeniile comune de interes,
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respectiv, sănătate, economie socială, dezvoltare organizațională, educație și formare
profesională.
6. Contract de voluntariat încheiat între FDLR și Gias Scut I, cu sediul in Bucuresti, contract
de a avut ca scop promovarea și implementarea proiectului „SES-SOLIDARITATE PRIN
ECONOMIE SOCIALA”, finantat prin POSDRU ID 148596 in care FDLR a avut ca si
responsabilitati:
1. Participarea la pregatirea documentatiei necesare pentru sedintele din cadrul proiectului;
2. Asigurarea suportului in activitatea de informare si publiciatea proiectului;
3.Monitorizarea progresului global al proiectului in conformitate cu planul si bugetul
aprobat;
Contractul de voluntariat s-a incheiat pe o perioada de 10 luni ( 5.03-31.12.2015), avand
ca rezultate implementarea de activitati specifice economiei sociale, respectiv formarea
profesionala a grupurilor vulnerabile, consilierea si orientarea profesionala a grupului tinta
si infiintarea de entitati economice care au avut ca angajati persoane apartinand grupurilor
vulnerabile, in special romi.
Indicatorii de rezultat al activitatilor prestate in cadrul acestui contract de voluntariat,
sunt:
1. pregatirea documentatiei pentru cele 26 de sedinte ale echipei de implementare:
centralizare livrabile, tehnoredactare procese verbale minute, pregatirea mapelor etc.
2. pregatirea machetelor, materialelor informative din cadrul activitatii de informare si
publicitate a proiectului- draft pliante, autocolante, prelucrare photoshop imagini utilizate in
cadrul proiectului.
3. realizarea machetelor fiselor de progres elaborate in cadrul proiectului, realizare
proceduri pentru activitatea de monitorizare si raportare
7. In data de 21.09.2015 FDLR a incheiat un Acord de parteneriat CHANCE FOR LIFE, cu
sediul in Bucuresti si au convenit sa stabileasca impreuna actiuni comune privind identificarea
unor oportunitati de finantare de interes comun. Asocierea celor doua organizatii a avut ca
scop accesarea unor linii de finantare nerambursabile FSE , nationale sau locale pentru a
contribui la atingerea obiectivelor ambelor organizatii. Totodata s-au obligat prin acest acord
de parteneriat sa se informeze reciproc in vedere initierii unor actiuni comune pe domeniile
statuate ale fiecarei organizatii, să asigure o colaborare bidirectionala cu partenerul in
identificarea oportunitatilor de finantare, sa contribuie la promovarea imaginii fiecarei
organizatii partenere si sa se sprijine reciproc in proiectele dezvoltate in comun sau de catre
fiecare parte.
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Fundația pentru Dezvoltare Locala și Regională a desfășurat activităţi şi proiecte în anul
2015 ,singură sau în parteneriat, după cum urmează:

1. ” Campania ”2% Da mai departe” 2015
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.
Descrierea proiectului: in fiecare an, în perioada februarie - aprilie se desfasoara aceasta
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

2. Proiectul PE CALEA UNDELOR
Campanie de conștientizare a societății. Asociaţia “PRIETENII MONICĂI ” şi partener
F.D.L.R
Parteneri RVS (Radio Vocea Speranței)
Emisiunea “Nu ești singur”
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Toate activităţile FDLR 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 2015 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.
La sfârsitul anului pentru care se face raportarea, s-a realizat imbunatatirea promovarii
asociatiei prin rebrand-uirea site-ului fundaţiei.
Tot pentru promovarea si mediatizarea activitatii ONG-lui 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 Regională-FDLR.

Multumim tuturor pentru implicare!
Raportor,
Robert George Pîrlea

