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VIZIUNE
,,O comunitate implicată, responsabilă și incluzivă!”

MISIUNE
Prin creșterea gradului de conștientizare Şi sensibilizare a
comunităţii locale, cautăm să o implicăm în găsirea unor soluții
viabile pentru a rezolva nevoile și a îmbunătăți calitatea vieții
grupurilor vulnerabile.

FILOSOFIE
Optimismul nu înseamnă ca ești orb și nu vezi problemele ci că
totdeauna crezi că există o soluție.

VALORI
Responsabilitatea socială și individuală, altruism, solidaritate,
profesionalism, voință și pasiune.
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CINE SUNTEM?
Fundatia de Dezvoltare Locala
„Speranta”
este
o
organizatie
neguvernamentala, non-profit și apolitica ce a
fost infiintata în mai 1995. Activitatea fundatiei a
avut în principal, ca arie de acoperire, orașul
Tirgu Neamt și comunele invecinate. Din acest
punct de vedere, organizatia noastră a fost și
este una din cele mai reprezentative organizații
neguvernamentale din judetul Neamt având, în
portofoliu peste 40 de proiecte implementate în
diverse domenii de activitate: social, economic,
turism, protecția mediului, educatie și formare
profesională, s.a.
Odată cu infiintarea în anul 2005 a
Centrului de Integrare și Terapie Ocupationala
pentru persoanele cu dizabilitati – C.I.T.O.
(Centrul de zi „Speranta” în prezent) și a
primei unități protejate din judetul Neamt
(2006), fundatia a devenit unul din reperele
importante ale economiei sociale la nivel
regional și național, cu 3 trei intreprinderi
sociale infiintate în ultimii 10 ani, ce sunt
sustenabile pana în prezent.
Prima structura de economie sociala
infiintata de fundatie a fost unitatea protejata
Secția „Impact” a carei activitate a fost preluata
și extinsa în 2011sub denumirea Secția „Impact
Plus”. Activitățile sale principale
sunt:
confectii
textile, producție publicitara,
serigrafie-tampografie, gravura laser, tiparlegatorie, produse de decor și suveniruri. La
acestea se adauga și activitatea de intermediere
și comert.

Clădirea preluata de fundatie în martie
2003

C.I.T.O. la inaugurare în septembrie 2005

Clădirea după lucrările de investitii
realizate de fundatie în 2015 - 2016

După zece ani de activitate, la sfârșitul anului 2016,
unitatea protejata avea 18 angajați, din care 8 persoane cu
dizabilitati și un portofoliu de peste 300 clienți. Veniturile
realizate din activitatea de intermediere și producție au fost,
an de an, investite 100% în proiectele sociale ale organizatiei.

În 2011, fundatia a infiintat și o intreprindere sociala de
insertie profesională, de data aceasta o societate comerciala
având ca asociat unic fundatia: SC Impuls Art TN SRL, cu
sediul social în comuna Baltatesti-Neamt. Intreprinderea
sociala a sprijinit insertia profesională a 19 persoane
apartinand grupurilor vulnerabile, deși legislatia din acești ani
nu i-a oferit nici o facilitate sau suport cu aceasta forma de
organizare (SRL).
În ianuarie 2015, F.D.L. Speranța a pus bazele unei noi
intreprinderi sociale în mediul rural (Baltatesti-Neamt),
organizatie independenta de fundatie, denumita Asociatia
TAKE3 (www.take3.ro) în cadrul careia au fost create 6 noi
locuri de munca. TAKE3 ofera servicii IT oricarei firme sau
organizații din comunitatile mici care nu își găseste un
specialist în domeniu sau nu își poate permite sa angajeze cu
contract de munca o persoana cu expertiza. Pe lângă serviciile
IT, intreprinderea sociala poate comercializa și echipamente
IT, oferind consiliere suport pentru eficientizarea bugetelor și
soluții sofware „open source”.
Din anul 2016, fundatia și-a lansat brandul „Fapte
Verzi” (www.fapteverzi.ro) și toate activitățile sale se
desfășoară în cadrul unui sistem de management
integrat
calitate – mediu – sănătate și securitate ocupationala,
certificat conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS
18001.

CENTRUL DE ZI „SPERANTA”
Centrul de zi „Speranta” (cunoscut
în comunitate sub acronimul C.I.T.O –
Centrul
de
Integrare
și
Terapie
Ocupationala) ofera de peste 11 ani, un
pachet de servicii adaptate nevoilor
persoanelor adulte cu dizabilitati, în
scopul integrarii sociale și profesionale a
acestora, transformarii lor în persoane
active și pe cât posibil capabile sa trăiască
independent.
Serviciile sociale furnizate de către
Fundatia de Dezvoltare Locala „Speranta”
au fost acreditate încă din anul 2006.
Începând
cu
anul
2016
acestea
funcționează în baza Licentei cu seria LF,
nr. 0005340 emisa de MMFPSPV.
Un numar de 27 persoane cu
dizabilitati, cu varste cuprinse intre 18 și 55
de ani, au beneficiat în anul 2016 de
serviciile centrului, la finalul anului
numărul acestora reducandu-se la 24 de
persoane.
În lipsa sustinerii financiare a
acestor servicii de către autoritățile
publice, fundatia a fost cea care le-a
finantat integral, din surse proprii, pe tot
parcursul anului 2016.

Testimoniale
„Venirea la Centru m-a facut
sa am o viziune optimista asupra
viitorului
meu.
Consilierea
psihologica, socializarea si iesirile in
aer liber cu ceilalti colegi, putinul
meu
ajutor
mi-au
dezvoltat
aptitudinile.”
Marinela
„Pentru mine, Centrul a
insemnat iesirea de acasa, invatarea de
lucruri noi, comunicarea cu alte
persoane, prieteni noi si un loc de
munca, lucru foarte greu de realizat
pentru o persoana cu handicap.”
Ciprian
„Venirea la Centru m-a facut sa am
o viziune optimista asupra viitorului meu.
Consilierea psihologica, socializarea si
iesirile in aer liber cu ceilalti colegi, putinul
meu ajutor mi-au dezvoltat aptitudinile.”
Ana-Maria

Proiect finantat de Consiliul Local al orașului Tirgu Neamt în baza Legii 350/2005 și derulat în
perioada mai – octombrie 2016.

Secția IMPACT PLUS

DATE FINANCIARE 2016

Unitate Protejata Autorizata conform autorizatiei nr. 794 / 15.03.2011
Autorizata ca unitate protejata în martie 2011, Secția „Impact Plus” a preluat și extins
activitatea Secția „Impact” - prima structura de economie sociala a fundatiei și prima unitate
protejata autorizata din judetul Neamt la momentul infiintarii, în anul 2007.
„Impact Plus” asigura continuitate și finalitate procesului de instruire vocationala realizat
în atelierele centrului de zi, ducand la indeplinire misiunea sa de a oferi alternative de ocupare și
O atitudine corecta pornește mai
reintegrare în comunitate a persoanelor cu dizabilitati ce nu pot fi angajate pe piața libera a
întâi de
lasinergice,
înțelegere.
O persoana
care
muncii. Aceasta misiune este corelata cu cea a fundatiei,
fiind
creand
valoare sociala
deține ola dizabilitate,
indiferent
de tipul
adaugata, generand valoare economica și contribuind
sustinerea serviciilor
sociale
și
cofinantarea proiectelor organizatiei.
sau de gradul acesteia, ne este egala din
toate
de persoane,
vedere șiun
nuprocent
își dorește
În anul 2016, în cadrul secției au fost angajate
în punctele
medie 21 de
de
peste 44% dintre acestea fiind persoane cu dizabilitati.
să fie privita cu compasiune,

doua vizite de studiu efectuate la
Asociatia de Educatie Practica si
Creativa Brasov, respectiv la
Asociatia
Profesionala
Neguvernamentala de Asistenta
Sociala
ASSOCdeMaramures;
6 activitati
terapie prin arta
(pictura) desfasurate in natura sau
alte locatii;
o tabara de 3 zile la Marea Neagra
pentru persoanele dependente de
fotoliu rulant;

marginalizata sau, mai rău, ignorata de
restul oamenilor.

Atelier de pictura în aer liber

6 vizite la principalele puncte
istorice si turistice din zona;
o
activitate
de
ecologizare
desfasurata in Parcul Cetate;
atelier demonstrativ si expozitie cu
produse realizate din materiale
reciclabile organizata cu prilejul Zilei
Portilor Deschise a fundatiei;
6 activitati culinare;

Atelier de pictura în aer liber

Ziua Portilor deschise la FDL „Speranta” Atelier demonstrativ

Tabara - „Pentru prima data la Marea Neagră!”

Atelier de confectii textile dotat cu
masini de cusut liniare, masini de
cusut cu ac retractabil, masina de
cusut coloana, masina de cusut
saci, overlock, masina de croit
material, statie de calcat
industriala, o imprimanta pentru
materiale textile, ustensile si alte
accesorii

200 kg de resturi de materiale
textile transformate in peste 15
tipuri distincte de produse,
aducand venituri de aproximativ
20000 euro in 2016

Clădirea fundatiei extinsa
cu 84 m2, izolată termic,
cu ferestre noi, corpuri de
iluminat inlocuite cu
panouri LED și promovata
în clasa energetica B

Trei noi locuri
de munca "
green" create

Obtinerea certificarii
sistemului de management
conform standardului de
calitate ISO 9001, al celui
de mediu ISO 14001 și al
celui de sănătate și
securitate ocupationala
OHSAS 18001

ECONOMIA SOCIALA – UN MODEL
DE DEZVOLTARE DURABILA

Proiect finantat de Norway Grants 2009 - 2014, prin programul Inovare Verde in Industria din Romania
Septembrie 2014 – Aprilie 2016

O centrala fotovoltaica
de 9,3 kW instalata, cu
peste 1 Mwh energie
electrică produsa în
perioada 17 sept – 31
dec. 2016

O autoutilitara
second-hand
achizitionata pentru
activitatea
economica
Un sistem de
panouri solare
pentru productia
de apa calda
instalat

Premiul III obtinut in
cadrul Galei Societatii
Civile – editia 2017, la
sectiunea "Dezvoltare
economica si sociala”

Proiect finantat de Consiliul Local al orașului Tirgu Neamt în baza Legii 350/2005 și derulat în
perioada mai – octombrie 2016.

doua vizite de studiu efectuate la
Asociatia de Educatie Practica si
Creativa Brasov, respectiv la Asociatia
Profesionala Neguvernamentala de
Asistenta Sociala ASSOC Maramures;

O atitudine corecta pornește mai
întâi de la înțelegere. O persoana care
deține o dizabilitate, indiferent de tipul
sau de gradul acesteia, ne este egala din
toate punctele de vedere și nu își dorește
să fie privita cu compasiune,
marginalizata sau, mai rău, ignorata de
restul oamenilor.
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alte locatii;
o tabara de 3 zile la Marea Neagra
pentru persoanele dependente de
fotoliu rulant;
Atelier de pictura în aer liber

6 vizite la principalele puncte istorice
si turistice din zona;
o
activitate
de
ecologizare
desfasurata in Parcul Cetate;
atelier demonstrativ si expozitie cu
produse realizate din materiale
reciclabile organizata cu prilejul Zilei
Portilor Deschise a fundatiei;
6 activitati culinare;

Atelier de pictura în aer liber

Ziua Portilor deschise la FDL „Speranta” Atelier demonstrativ

Tabara - „Pentru prima data la Marea Neagră!”

EVENIMENTE 2016

EVENIMENTE 2016
Bilateral Relations within the Green Industry
Innovation Programme for Romania
19 Ianuarie 2016 - Bucuresti
Participarea la evenimentul organizat de Ambasada Norvegiei in Romania unde
au fost dezbatute subiecte ca:
- Motivarea si bunele practici utilizate in Responsabilitatea sociala corporatista, cu
accent pe sanatatea si securitatea ocupationala la locul de munca;
- Cat de "verde" este compania ta?;
- Scurte prezentari ale unor proiecte din cadrul Green Industry Innovation.

Efectuarea auditului de certificare ISO9001, ISO 14001 si OHSAS 18001
Tirgu Neamt, 29 - 30 Martie 2016

Dezvoltarea capacitatii institutionale a
Consiliului National al Dizabilitatii dinRomania"
Suceava, 17 Mai 2016
Fundatia de Dezvoltare Locala „Speranta” a participat la eveniment cu un stand de
produse si a sustinut o prezentare a modelului de buna practica realizat in integrarea
socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati.

Vizita de lucru si schimb de experienta a membrilor
Retelei regionale N-E pentru specialistii din
domeniul dizabilitatii, gazduit de FDL „Speranta –
Tirgu Neamt, 09 Iunie 2016

La sfarsitul lunii Martie 2016, fundatia a trecut cu succes de
auditul de certificare a sistemului de management conform
standardelor ISO 9001 – calitate, ISO 14001 – mediu, OHSAS
18001 – sanatate si securitate ocupationala.

Aceasta activitate a facut parte din cadrul proiectului "Solutii integrate pentru incluziunea
sociala a copiilor si tinerilor cu dizabilitati" si a avut drept scop crearea unui context de
crestere a competentelor profesionale ale participantilor.

Documentarea rezultatelor si a impactului
proiectului "Economia sociala – un model de

Inaugurarea oficiala a facilitatilor de producție
finalizate în 2016 si lansarea brandului "Fapte Verzi"
Tirgu Neamt, 8 Aprilie 2016
Evenimentul sustinut de fundatie a fost parte
din proiectul „Economia sociala – Un model de
dezvoltare durabila si a inclus un tur al
investitiei realizate si o expozitie de produse
„green”.

Adunarea Generala a membrilor
Federatiei Organizatiilor
Nonguvernamentale pentru Servicii
Sociale – 16 mai 2016
Printre subiectele discutate in cadrul acestui eveniment s-au aflat prioritatile
de implicare legislativa si de politica publica pentru 2016 – 2017 a federatiei,
prezentarea viitorului membru al federatiei – DizabNet, detalierea
oportunitatilor de implicare a membrilor FONSS in cadrul noului proiect al
federatiei – Vocea ONG.

dezvoltare durabila"
6 – 17 iunie 2016
Ambasada Regala a Norvegiei la Bucuresti a desemnat echipa teleleu.eu (Elena
Stancu si Cosmin Bumbut) ca in iunie 2016 sa realizeze o documentare a
proiectelor derulate si a impactului acestora asupra beneficiarilor finali, finalizata
cu un material publicat pe site-ul teleleu.eu si in revista „Dilema Veche”.

Participarea la cea de-a 9-a editie a Conferintei
Internationale privind Antreprenoriatul, Inovarea si
Dezvoltarea Regionala ( ICEIRD2016)
Antreprenoriatul responsabil. Viziune Dezvoltare si etica.
23-24 Iunie 2015, SNSPA Bucuresti
Conferinta a reunit mediul academic, cercetatori si
antreprenori pentru a dezbate rolul dezvoltarii
responsabile a IMM-lor intr-o lume in schimbare.
Unul din atelierele conferintei a fost pe tema
antreprenoriatului social.

EVENIMENTE 2016

Picnic cu Scofeturi Moldovenesti
27 - 28 august 2016
Organizatia noastra a participat la acest eveniment cu un stand de prezentare a
produselor realizate in cadrul unitatii protejate. Festivalul a urmarit promovarea si
dezvoltarea turismului din regiunea N-E si sa desfasurat sub egida portalului de
evenimente www.descoperanordest.ro, lansat la sfarsitul anului 2015.

Seminarul de planificare strategica al FONSS
Slanic Moldova, 22-24 Septembrie 2016
FDL "Speranta" a participat in calitate de membru al FONSS la acest
eveniment dedicat analizei rezultatelor cele mai importante pe care
organizatiile membre le-au obtinut in ultimii doi ani, anticiparii schimbarilor
cele mai importante care pot aparea in comunitatile membrilor si stabilirii
obiectivelor de lucru si prioritatilor federatiei pentru perioada 2016 – 2020.

Ziua Portilor Deschise la Fundatia de
Dezvoltare Locala "Speranta"
Tirgu Neamt, 30 Septembrie 2016

Cu ocazia acestei zile, Fundatia de Dezvoltare Locala
"Speranta" a sarbatorit 11 ani in care Centrul de zi
„Speranta” a crescut si s-a dezvoltat frumos, devenind un
reper la nivel judetean si nu numai.

Romanian – Norwegian Partenerships within
Green Industry Innovation Programme in
Romania - 14 Octombrie 2016
Organizatia noastra a participat la acest eveniment unde au fost
prezentate principalele rezultate ale proiectelor, precum si a programului
Inovare Verde in Industria din Romania sustinut de Innovation Norway.

Conferinta regionala "Calitatea
serviciilor adresate persoanelor cu
dizabilitati" – 26 Octombrie 2016
Participarea fundatiei la evenimentul adresat specialistilor din domeniul protectiei
persoanelor cu dizabilitati cu scopul de a crea un context de crestere a competentelor legate
de dezvoltarea capacitatii de mentinere a unei relatii obiective cu persoanele asistate.

EVENIMENTE 2016
Workshop Norway Grants Bilateral Experience Sharing
Oslo, 21-25 Noiembrie 2016
Scopul acestui eveniment a fost de a crea oportunitati de networking
si viitoare parteneriate intre promotorii de proiecte si companii /
organizatii din norvegia, precum si schimbul de experienta.

"Cu drag pentru oamenii speciali de langa noi!"
Tirgu Neamt, 3 Decembrie 2016
Beneficiarii Centrului de zi "Speranta", impreuna cu un grup de copii de la Liceul "Arhimandrit Chiriac
Nicolau", au ales sa celebreze Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati. In cadrul
evenimentului, invitatii ne-au bucurat cu un moment artistic – sezatoare "Hai la claca-n Vanatori", iar
toti cei prezenti au fost serviti cu bunatati gatite de angajatii fundatiei.

Targul Solidaritatii Sociale – 5 Decembrie 2016
Organizatia noastra a participat atat cu o expozitie de produse cat si cu o prezentare a activitatii.
Evenimentul a fost organizat de catre Fundatia Solidaritate si Speranta – Filiala Savinesti, in
colaborare cu Consiliul Judetean Neamt.

Targ de Craciun la Unicredit Bank
5-6 Decembrie 2016
Participarea la acest targ a fost un nou prilej de promovare si
vanzare a produselor unitatii protejate.

Oameni de poveste – Trofeul Ion Creanga
16 Decembrie 2016
In cadrul acestui eveniment, presedintele fundatiei – doamna
Elena Cucu, alaturi de alte 4 personalitati marcante, a fost
premiata cu Trofeul Iona Creanga – "Oameni de poveste"
pentru sprijinul neconditionat acordat a celor aflati in
dificultate, pentru solidaritatea de care dau dovada.

APARITII IN PRESA

Ziar Tirgu Neamt, 8 Aprilie 2016
Autor: Andreea Trasnea

Aparut in Dilema veche, nr. 653, 25-31 august
2016
Autor: Elena Stancu

Monitorul de Neamt, 11 Aprilie 2016
Autor: Ramona AANEI
Monitorul de Neamt, 5 Mai 2016
Autor: Ramona AANEI

Marie Claire, 3 August 2016
De Elena Stancu
Foto: Cosmin Bumbuț/ EEA and Norway Grants

Teleleu.eu, 30 August 2016
Echipa Teleleu, jurnalista Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț

ECHIPA:
CONSILIUL DIRECTOR
Cucu Elena – președinte
Rucsăndescu Ioan - vicepreședinte
Beca Mihaela – secretar
Bostan Constantin – manager întreprindere socială
Păstrăvanu Mihaela – contabil șef
Silea Elena – birou financiar contabil
Martin Mihai – manager S. M. I.

AFILIERE LA RETELE:

Reţeaua Organizaţiilor Furnizoare
de Servicii in Domeniul Dizabilităţii

PARTENERI/SUSŢINĂTORI:

„Ca oameni de creatie, atunci cand construim un brand, avem in vedere
ingredientele principale ce se gasesc in viziunea acestuia si incercam sa le
transpunem in elemente vizuale.
Uneori, aceste povesti pot transmise in stare pura, iar alteori, ele au
nevoie de un ambalaj frumos, pentru ca rezultatul sa vorbeasca pe limba tuturor.
Fapte Verzi este brandul apropiat de oameni si de natura. Este brandul care lupta
in folosul comunitatii din care face parte, ajutand oamenii sa devina mai buni.
Este un brand social ce nu are nevoie de publicitate mascata, ci doar pe cineva
care sa ii spuna povestea pura.
Valorile de brand precum: responsabilitate, devotament sau empatie
izvorasc din activitatea desfasurata din spatele echipei “Fapte Verzi”,
creativitatea sau integritatea venind în completarea acestora pentru a sublinia
spiritul artistic, dar si principiul de baza din spatele unui proiect social.
Logo-ul este compus din mai multe elemente, care impreuna creioneaza
imaginea “Fapte Verzi” - forma circulara, trimite cu gandul la reciclare, ciclicitate
si este o forma perfecta. Culorile sunt o combinatie contrastanta si vesela nuanta de verde facand trimitere directa la reciclare, ecologie si natura, iar
accentul de portocaliu reprezinta cuvinte cheie precum: vivacitate, energie,
optimism, incredere. Elementul ce face trimitere la un nasture cusut, este gandit
pentru a face conexiunea cu ideea de personalizare si realizarea lucrurilor nu
doar manual ci si cu implicare sufleteasca.
Rezultatul vorbeste despre increderea si optimismul pe care l-am resimtit
in colaborarea pe parcursul acestui proiect, elemente fara de care nu am fi putut
sa realizam ceva memorabil.”
Designer brand: Tib Roibu

FUNDAŢIA CULTURALĂ ,,ION CREANGĂ” TÎRGU NEAMŢ
CASA CULTURII ,,ION CREANGĂ” TÎRGU NEAMŢ

„ ANTREPRENORII SOCIALI NU SE MULŢUMESC DOAR SĂ OFERE UN PEŞTE SAU SĂ
ÎNVEŢE PE CINEVA CUM SĂ PESCUIASCĂ.
EI NU SE VOR ODIHNI PÂNĂ CÂND NU VOR REVOLUȚIONA INDUSTRIA PESCUITULUI ”

(Bill Drayton – Fondator Ashoka Changemakers)

Tel./ fax: 0233 791 554
office@fundatiasperanta.ro, impactplus@fundatiasperanta.ro
www.fundatiasperanta.ro | www.fapteverzi.ro
Sediul social: Tirgu Neamt, Stefan cel Mare, nr. 48, jud. Neamt
Adresa de corespondenta / Punct de lucru: Slt. Radu Teoharie, nr. 2, Tirgu Neamt, jud. Neamt,
cod 615200

