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VIZIUNE

„O comunitate implicată,
responsabilă și incluzivă!“

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

FILOSOFIE

Responsabilitatea socială și
individuală, altruism, solidaritate
profesionalism, voință, pasiune.

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

VALORI

IMPULS ART TN
Activitate economică întreprindere mică al cărei
unic acționar este fundația

ACTIVITĂȚI NON-ECONOMICE
Servicii de
PROIECTE ÎN
informare,
COMUNITATE
consiliere
și mediere
pe piața
Serviciul social
internă a
sunt inițiate
al fundației
muncii,
în
funcție de
pentru persoane
autorizate
de
problemele
/
adulte cu
Agenția
nevoile
dizabilități,
Națională de
identiﬁcate
licențiat de
Ocupare
a
MMFPSPV
Forței de
Muncă
CENTRUL
DE ZI

IMPACT PLUS
Activitate economică ce
funcționează sub umbrela fundației
ATELIERUL
DE CONFECȚII
TEXTILE

PRODUCȚIE
PUBLICITARĂ

(include
produsele
„green“)

-prelucrare graﬁcă
-printuri in & out door
-gravură laser
-tampograﬁe
-transfer termic
-serigraﬁe
-laminare

SERVICIUL
ARHIVISTIC DE
LEGĂTORIE

DECORAȚIUNI

- autorizat
de Ministerul
Afacerilor Interne
- Arhivele Naționale
ale României

- aranjamente
din plante uscate
- lumânări decorative
- alte produse
manufacturiere

Frânturi din
Cartea de Onoare

Centrul de zi „Speranța“
În perioada 2017 - 2018, așa cum o face an de an, serviciul social licențiat al fundației
și-a continuat misiunea sa de a crește gradul de integrare socio-profesională și de abilitare
pentru trai independent a persoanelor cu dizabilități din orașul Târgu Neamț și comunele
alăturate.
Deși la început de 2017, 20 de beneﬁciari frecventau centrul, în prezent doar 5
persoane apelează în mod curent la serviciile oferite de noi. Acest fapt se datorează în mare
măsură diﬁcultăților ﬁnanciare cu care se confruntă fundația, lipsuri ce s-au acutizat după
modiﬁcările legislative din 2017. Același motiv a stat la baza deciziei conducerii fundației de a
adopta începând cu 2018 un sistem de coplată pentru serviciile acordate în cadrul centrului
de zi, sistem ce reușeșeste să acopere doar un procent de 5,36% din necesarul ﬁnanciar.
Activitățile de consiliere au contribuit la depășit traumelor psihice suferite în copilarie,
în diminuarea instabilității emoționale, alungarea sentimentului de singurătate și ameliorarea
exceselor de nervozitate. Testarea beneﬁciarilor s-a făcut utilizînd instrumente specializate
precum Testul Ruward, Testul Ray, Testul Raven etc., și rezultatele au fost comunicate
apartinatorilor. În cadrul activităților desfășurate în atelierul de terapie ocupațională s-a
urmărit dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, stimularea capacității creatoare și
exersarea coordonării motrice.
Privind integrarea în muncă, putem spune că, odata cu modiﬁcarile legislative aduse
de OUG nr. 60/ 2017, ﬁrmele au devenit foarte interesate de angajarea persoanelor cu
dizabilități, fapt ce ne-a ajutat la plasarea unui numar de 6 beneﬁciari în muncă până în
prezent.

Secția „Impact Plus“ - Activitatea economică

20 beneﬁciari

Adoptată în data de 04.08.2017, OUG Nr. 60 a avut un impact devastator asupra sectorului social, lăsând
fără un loc de muncă multe persoane cu dizabilităţi. În doar un an de la intrarea în vigoare, această
ordonanţă a reuşit în schimb să aducă peste 400 milioane de euro la bugetul de stat, bani obţinuţi pe
spinarea angajatorilor cu peste 50 de salariaţi. Tot in aceeaşi perioada, doar 360 de persoane cu dizabilităţi
şi-au gasit un loc de muncă, pe cand alte 2000 de persoane cu dizabilități au devenit şomeri sau
persoane asistate.
”Conform prevederilor OUG 60/2017 și a datelor publicate pe site-ul ANPD, în mai puțin de o
lună, ar trebui să se reautorizeze după noile condiții toate unitățile protejate care mai au valabilă
autorizația de funcționare. Până la această dată a fost reautorizată o singură unitate protejată,
deținută de o instituție publică. O parte din aceste unități protejate sunt de fapt întreprinderi
sociale de inserție, unele dintre ele înﬁințate prin fonduri europene. Practic, statul va închide
oﬁcial nu numai 702 entități juridice, ci un întreg sector în care s-a investit prin fonduri europene.”, a
declarat Raluca Ouriaghli, Președinte RISE în cadrul unui articol publicat de Vocea ONG pe 3
Decembrie 2018.

28 angajați
(7 persoane
cu dizabilități)
5 beneﬁciari
188 contracte
active
619548 Lei

15 angajați
(2 persoane
cu dizabilități)
doar 3
colaboratori

252776 Lei

67535 Lei

August
2016

OUG
60/2017

August
2018

Numărul
beneﬁciarilor
Centrului de zi
Număr persoane
angajate
în cadrul FDLS

Numar
contracte
Venituri
economice

3 ANI DE SUSTENABILITATE SUSȚINUȚI ȘI ÎNDEPLINIȚI
Creative Social Biz

coﬁnantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 6,
Domeniul Major de interventie 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale.

Derulat în perioada Octombrie 2014 - Decembrie 2015, acest proiect a vizat dezvoltarea structurilor
de economie socială și crearea de locuri de muncă sustenabile pentru persoane vulnerabile. Pentru noi a
însemnat dezvoltarea unitatii protejate autorizate la acea vreme - Secția „Impact Plus“ prin achiziționarea
de noi echipamente și caliﬁcarea personalului secției, precum și oferirea de servicii specializate acreditate
de informare, consiliere si mediere în muncă pe piața internă pentru 36 de persoane cu dizabilități din zona
Târgu Neamț. În ciuda faptului că legislația nu ne-a fost favorabilă (Ordonanta 60/04.08.2017) și a faptului că
autoritățile locale/ guvernamentale nu au sprijinit deloc aceste structuri de economie socială, organizația
noastră a reușit să asigure sustenabilitatea activităților ﬁnanțate prin proiect și a serviciilor sociale.
Investițiile realizate prin proiect au contribuit la diversiﬁcarea ofertei de produse și servicii in domeniul
productiei publicitare (gravura laser, tampograﬁe, laminare la rece, transfer termic) iar cursurile de
caliﬁcare ale angajatilor au fost o rampa de lansare si plecare a acestora la ﬁrmele private concurente de pe
plan local.

Economia Socială - un model de dezvoltare durabilă
ﬁnanţat din granturi norvegiene prinProgramul Inovare Verde în Industria din România
(Norway Grants 2009-2014 – Green Industry Innovation Programme Romania).
Lansat in Septembrie 2014 cu scopul de a dezvolta și promova un model de afacere „verde“ în
domeniul economiei sociale și încheiat în aprilie 2016 , acest proiect a ajuns la ﬁnalul perioadei de
sustenabilitate de 3 ani. În cifre, lucrarile de reabilitare termo-energetică au generat economii de 12351 Lei
din consumul de energie electrică și 3332 Lei din consumul de gaze naturale. Atelierul de „produse green“ a
generat la randul sau venituri de aproximativ 365000 Lei de la deschiderea sa în 2016.
Din punct de vedere al beneﬁciilor aduse mediului înconjurator putem spune că sistemul de
panouri fotovoltaice a produs o cantitate de energie electrica de aproximativ 41 Mwh, iar în cadrul
atelierului de confecții textile au fost utilizate in jur de 600 Kg de deseuri textile prin încorporarea acestora
în diverse produse ﬁnite. Toate aceste beneﬁcii exprimate in tone de CO2 neeliberat în atmosferă
însumează o reducere de aproximativ 11 tone CO2.

DATE FINANCIARE - Centrul de zi
Venituri 2017 - 329395 Lei
Venituri din activități FSP și acțiuni ocazionale - 121623 Lei (36,92%)
Venituri din exploatare - 116781 Lei (35,45%)
Venituri din donații și sponsorizări - 41169 Lei (12,5%)
Finanțare Legea 350/2006 CL+CJ - 30000 Lei (9,1%)
Venituri din subvenții pentru investiții - 15322 (4,65%)
Venituri din subvenții de exploatare (subvenții AJOFM, grant) - 4500 Lei (1,37%)

Venituri 2018 - 174710 LeI
Venituri din activități FSP și acțiuni ocazionale - 102220 Lei (58,5%)
Venituri din donații și sponsorizări - 40931 Lei (23,43%)
Venituri din coplata beneﬁciarilor de servicii sociale - 11800 Lei (6,75%)
Venituri din subvenții pentru investiții - 10566 (6,05%)
Venituri din subvenții de exploatare (subvenții AJOFM, grant) - 5536 Lei (3,17%)
Venituri din subvenții de exploatare - 3657 Lei (2,09%)

Cheltuieli 2017: 335276 Lei *
Cheltuieli cu personalul - 243398 Lei (72,6%)
Cheltuieli cu serviciile executate de terți - 42284 Lei (12,61%)
Cheltuieli materiale și Ob. Inv.(+MF) - 17288 Lei (5,16%)
Cheltuieli de exploatare - 16736 Lei (5%)
Cheltuieli cu amortizările - 12074 Lei (3,6%)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe, vărsăminte asimilate - 2254 Lei (0,67%)
Cheltuieli ﬁnanciare - 1242 Lei (0,37 %)
* Cheltuielile prezentate se referă strict la sumele achitate din contul Centrului de zi.
La acestea se mai adaugă cheltuieli achitate direct din contul activității economice
pentru utilități, întreținere lift, transport beneﬁciari, asigurari si reparații auto.

Cheltuieli 2018 - 219915
Cheltuieli cu personalul - 175416 Lei (79,77%)
Cheltuieli materiale și Ob. Inv.(+MF) - 26180 Lei (11,9%)
Cheltuieli cu amortizările - 11609 Lei (5,28%)
Cheltuieli cu serviciile executate de terți - 4974 Lei (2,26%)
Cheltuieli de exploatare - 1187 Lei (0,54%)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe, vărsăminte asimilate - 549 Lei (0,25%)

DATE FINANCIARE - Secția „Impact Plus“
Venituri 2017 - 3641049 Lei
Venituri din vânzarea mărfurilor - 2923728 Lei (80,3%)
Venituri din vânzarea produselor - 500542 Lei (13,75%)
Venituri lucrări executate și servicii prestate - 161181 Lei (4,43%)
Venituri din exploatare - 31803 Lei (0,87%)
Venituri aferente stocurilor - 16748 (0,46%)
Venituri ﬁnanciare - 3322 Lei (0,091%)
Venituri din subvenții de exploatare (subvenții AJOFM) - 2308 Lei (0,063%)
Venituri din subvenții pentru investiții - 831 (0,022%)
Venituri din sconturi obținute - 586 (0,016%)

Cheltuieli 2017 - 3598060 Lei
Cheltuieli privind mărfurile - 2779014 Lei (77,24%)
Cheltuieli cu personalul - 248902 Lei (6,92%)
Cheltuieli materii prime, materiale si ob. de inv. - 246958 Lei (6,86 %)
Cheltuieli cu serviciile executate de terți - 125718 Lei (3,49%)
Cheltuieli de exploatare - 110589 Lei (3,07%)
Cheltuieli cu amortizările - 50455 Lei (1,40%)
Cheltuieli privind prestațiile externe - 311945 Lei (0,89%)
Cheltuieli cu impozitul pe proﬁt - 2441 Lei (0,068%)
Cheltuieli ﬁnanciare - 1211 Lei (0,034%)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe, vărsăminte asimilate - 827 Lei (0,023%)

Cifră de afaceri 2017
3585451

Venituri 2018 - 493175 Lei
Venituri din vânzarea produselor - 277685 Lei (56,31%)
Venituri din vânzarea mărfurilor - 105408 Lei (21,37%)
Venituri lucrări executate și servicii prestate - 68492 Lei (13,89%)
Venituri din subvenții pentru investiții - 32016 (6,49%)
Venituri din subvenții de exploatare (subvenții AJOFM) - 5772 Lei (1,17%)
Venituri ﬁnanciare - 1923 Lei (0,39%)
Venituri din sconturi obținute - 1427 (0,29%)
Venituri din activități diverse - 452 Lei (0,091%)

Cheltuieli 2018 - 3598060 Lei
Cheltuieli materii prime, materiale si ob. de inv. - 144173 Lei (30,35 %)
Cheltuieli cu personalul - 144005 Lei (30,31%)
Cheltuieli privind mărfurile - 82258 Lei (17,31%)
Cheltuieli cu amortizările - 47374 Lei (9,97%)
Cheltuieli privind prestațiile externe - 41887 Lei (8,82%)
Cheltuieli cu serviciile executate de terți - 11974 Lei (2,52%)
Cheltuieli ﬁnanciare - 1856 Lei (0,39%)
Cheltuieli de exploatare - 894 Lei (0,19%)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe,
vărsăminte asimilate - 646 Lei (0,14%)

Cifră de afaceri 2018
510617

8 Decembrie 2017
Gala Ambasadorilor Nemțeni
Cetățenii Județului Neamț trebuie să-și cunoască
elitele, să știe cine sunt cei care „răsar“ an de an
din mijlocul lor și reușesc să facă din ținutul nostru
unul despre care se aude în țară și în străinătate.
Anul 2017 a fost anul în care truda Președintelui
Fundației de Dezvoltare Locale „Speranța“, doamna
Elena Cucu a fost recunoscuta în cadrul acestei
gale.

28 August 2017
Corala Bazil Anastasescu - Premiul III la
Festivalul de la Ohrid
În cadrul proiectului „Actul cultural - un mijloc de
promovare a comunității noastre“, derulat de
F.D.L. „Speranța“ cu scopul de a promova
imaginea orașului Târgu Neamț la nivel regional
și internațional prin intermediul actului cultural
artistic, s-a obținut un remarcabil loc III în cadrul
festivalului coristic internațional susținut la Ohrid
pentru prestația Coralei Bazil Anastasescu,
condusă de doamna Eugenia Tiugea.

22 August 2017
Protest în fața Ministerului Muncii
Fundația de Dezvoltare Locala „Speranța“ a
participat alături de alte organizatii si persoane cu
dizabilități la acesta încercare disperată de a
determina autoritățile sa nu adopte OUG 60/2017.
Acest efort a fost in van intrucât, guvernul actual a
modiﬁcat Legea 448/2006, lăsând sute de persoane
cu dizabilități fără un loc de munca.

22 Mai 2017
Harta Inovatorilor Sociali
Fundația de Dezvoltare Locală „Speranța“ și al său
Președinte - Elena Cucu au fost fost nominalizate si
incluse pe Harta Inovatorilor Sociali realizata de
catre Ashoka, cea mai mare organizație globală de
sprijinire a antreprenoriatului social

12 Iunie 2017
Gala Societății Civile
In cadrul celei de a XV-a ediții a Galei
Societății Civile ce a fost susținută la
Teatrul Național București, am avut
onoarea de a obține Premiul III la
secțiunea dezvoltare economică și
socială.

24 Iunie 2017
ONGFest - Civic Break
Cel mai mare târg anual dedicat ONG-urilor prin
care organizatorii și-au propus revigorarea
implicării cetățenilor, aratând acestora cum au
construit aceste organizații o Românie mai bună.
F.D.L. „Speranța“, alaturi de Asociația Take 3 au
fost singurele ONG-uri care au participat din zona
Târgului Neamț

2 Aprilie 2019
Marsul solidarității „Arată că îți pasă!“
Alături de Asociația „Căsuța cu Miracole“ organizatorii marșului,
am încercat să sensibilizăm opinia publică referitor
la problemele cu care se confrunta persoanele
cu autism

4 Septembrie 2018
Târgul Producătorilor Locali din
teritoriul GAL „Ținutul Zimbrilor“
Primul eveniment de acest fel din
zonă, a oferit prilej de a cumpăra
produse care de care mai gustoase
sau frumoase, dar și de a vedea
localnici imbrăcați în frumosul port
popular.

3 Iulie 2018
Fundația World Vision România în schimb
de experientă la F.D.L. „Speranța“
Ne-am bucurat nespus să-i primim pe colegii
nostri de breaslă si să le arătăm cum facem
noi „economie socială“. Credem că le-am
oferit un model de bună practică

27 Martie 2018
Adunarea Generală FONSS
Moment de bilanț pentru anul 2017, cu
bucurie putem spune ca: „Unde-s
mulți, puterea crește!“

12 Aprilie 2018
Vizita Presedintelui FONSS
Am avut onoarea de a-l primi pe
domnul Andre Muit - Președintele
Federației Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Servicii
Sociale, chiar in ziua in care
organizatia noastra a împlinit 23 de
ani de activitate. Aceasta vizită a făcut
parte dintr-un program mai amplu,
menit să faciliteze mai bine
cunoașterea membrilor federației.

8 Mai 2018
23 ani de activitate neîntreruptă
Pe 8 mai 1995 lua ﬁință Fundația de
întrajutorare a Șomerilor (denumirea inițiala
a F.D.L. „Speranța“) care, dupa 23 de ani
de muncă asiduă, piedici și bucurii,
continua să-și ducă la îndeplinire misiunea
sa de a îmbunătăți calitatea vieții grupurilor
vulnerabile

AFILIERE LA REȚELE

Reţeaua Organizaţiilor Furnizoare de
Servicii in Domeniul Dizabilităţii

PARTENERI / SUSȚINĂTORI

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

ECHIPA
CONSILIUL DIRECTOR
Cucu Elena - Președinte
Rucsăndescu Ioan - vicepreședinte
Beca Mihaela - secretar
Bostan Constantin - Manager Întreprindere Socială
Silea Elena - Contabil
Martin Mihai - Director Tehnic

LE MULȚUMIM SPONSORILOR NOȘTRI!

SC FITOSEM LIV SRL
SC TOP JOBS & CARIERE SRL
SC NONLINEAR SOFT SRL
SC ANCEZ COM SRL

