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● Data infiintarii:  8 mai 1995 
 
● Viziune: O comunitate implicata, responsabila si  
                    incluziva. 
 
● Misiune: Prin cresterea gradului de constientizare si 

sensibilizare a comunitatii locale, cautam sa o implicam 
in gasirea de solutii viabile pentru a rezolva nevoile si a 
imbunatati calitatea vietii persoanelor vulnerabile. 

 
● Filozofia: Optimismul nu inseamna ca esti orb si nu vezi 

problemele, ci ca totdeauna crezi ca exista o solutie. 

Fundatia de Dezvoltare Locala “Speranta” 



 

 
      daruire            respect    
   
       devotament                                solidaritate 
                                    VALORI 
 
            pasiune                          profesionalism   
              
                            responsabilitate 

 

Fundatia de Dezvoltare Locala “Speranta” 



Economia sociala – instrument de incluziune activa 

• Centru de Integrare si Terapie Ocupationala pentru 
persoane cu dizabilitati (C.I.T.O.) 

• Sectia IMPACT PLUS – unitate protejata autorizata conf. 
Legii 448/2006 

• SC “IMPULS ART TN” SRL – intreprindere sociala de insertie 
profesionala 

• Centru de formare profesionala continua a adultilor - 
autorizare CNFPA pentru: 7 cursuri de calificare;  4 cursuri 
de initiere si 2 cursuri specializare 

• Servicii acreditate MMFPS – Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca: informare si consiliere, 
medierea muncii pe piata interna. 



Scopul si beneficiarii C.I.T.O. 

 

• Scop: Cresterea gradului de integrare socio-
profesionala si de abilitare pentru trai 
independent a persoanelor cu dizabilitati din 
orasul Tirgu Neamt si comunele limitrofe. 

 

• Beneficiari: 49 persoane cu dizabilitati cu 
varsta intre 17-54 ani, aflate in familii sau 
provenite din scoli speciale si centre de 
plasament.  

 



Servicii C.I.T.O. acreditate:  

 
• Consiliere psihologica si juridica pentru persoanele 

cu dizabilitati si familiile acestora; 
• Testare aptitudini/functii motrice, evaluare, 

orientare si formare profesionala; 
• Instruire si pregatire vocationala prin activitati de 

terapie ocupationala;  
• Consiliere si sprijin pentru incadrarea pe piata libera 

a muncii sau in unitati protejate  precum si pentru  
mentinerea locului de munca; 

• Recuperare, reabilitare fizica si asistenta socio-
medicala. 

 



 Instruire si pregatire vocationala prin  activitati  
de terapie ocupationala 

 

Ateliere: 

 

• confectii textile –broderie  

• lumanari decorative  

• imprimerie pe diferite suporturi  (serigrafie) 

• legatorie – birotica, productie publicitara 

• confectionare obiecte/decoratiuni diverse 



Surse de finantare C.I.T.O. (2012) 

 

• Subventii Legea 34/1996 de la MMFPS (35 %din 
total buget anual); 

 

• Finantare din bugetul local in baza Legii 215- 
transferuri cap. Asistenta sociala (30 %); 

 

• Venituri proprii - sponsorizari, venituri activitate 
economica (35 %) 

 



UNITATEA PROTEJATA  
• In luna iunie 2007 am infiintat Sectia “IMPACT” – prima 

unitate protejata din judetul Neamt autorizata cf. 
L.448/2006 

• A aparut ca o necesitate fireasca de a asigura o continuitate 
si finalitate  a procesului de instruire vocationala realizat in 
atelierele C.I.T.O., in conditiile in care plasarea pe piata 
libera a muncii a beneficiarilor s-a dovedit a fi aproape 
imposibila 

• Nr. initial de angajati: 6 pers., din care 3 – pers. cu 
dizabilitati; 

• In martie 2011, activitatea Sectiei IMPACT a fost preluata si 
extinsa ca obiect de activitate  de Sectia “IMPACT PLUS” – 
o noua unitate protejata autorizata conform legii. 



Sectia “IMPACT PLUS” unitate protejata 

• Functioneaza ca sectie in cadrul fundatiei, fara 
personalitate juridica, cu gestiune separata; 

• Aria de activitate in domeniul productiei si 
prestarilor de servicii este oarecum specifica cu cea 
a atelierelor de terapie ocupationala 

• Are in prezent un numar de 21 angajati din care, 10 
sunt persoane cu dizabilitati 

• La 31.12.2011 avea un numar de 76 de acorduri de 

parteneriat incheiate cf. art.78 din Legea 448/2006, cu 

institutii publice si  firme private din Regiunea Nord-Est 

si nu numai; 



Sectia IMPACT PLUS – unitate protejata 

• Se auto-finanteaza complet si, în plus, asigura  

25-35 %  din resursele necesare sustinerii 

serviciilor sociale; 

• Este principala sursa de venituri pentru co-

finantarea proiectelor initiate si derulate de 

fundatie; 

• La sfarsitul anului 2011 cifra de afaceri a fost  

de     997 092 ron 



SC “ IMPULS ART TN” SRL 

 intreprindere sociala de insertie profesionala 
(comuna Baltatesti, judetul Neamt) 

• A fost infiintata in luna iulie 2011 ca urmare a castigarii de catre fundatie a 
unui premiu de 20000 euro in cadrul competitiei “Beneficii pentru 
intreprinderi sociale” organizata de MMFPS; 

• Fundatia este asociat unic cu un aport la capitalul social de 11000 ron; 

• Domeniu principal de activitate: productia de souveniruri, artizanat si alte 
produse lucrate manual; 

• A angajat  7 persoane apartinad grupurilor vulnerabile; 

• Este un proiect pilot  al fundatiei – o extindere a activitatiilor de economie 
sociala in mediu rural 



Servicii de ambalare 



Lumanari decorative 



Aranjamente decorative 



Martisoare 





Seturi de masa din damasc 



Legatorie-birotica- productie publicitara 



Firme luminoase, afisaj outdoor &indoor 



Serigrafie  















 FORMARE PROFESIONALĂ A  ADULŢILOR 

• Cursuri de iniţiere: Cadru tehnic în domeniul prevenirii şi 
stingerii incendiilor, Inspector în domeniul sănătăţii şi 
securităţii în muncă, Asistent personal al persoanei cu 
handicap grav, lucrator social. 

• Cursuri de specializare: Inspector resurse umane, Inspector 
de specialitate protecţia muncii. 

• Cursuri de calificare: Ospătar (chelner)- vânzător în unităţi 
de alimentaţie, Bucătar, Lucrător în comerţ, Frizer – coafor - 
manichiurist - pedichiurist, Brutar – patiser - preparator 
produse făinoase, Operator introducere şi prelucrare date.  

 

Până în prezent, au absolvit cursurile de formare 
profesională peste 700 de persoane. 



 
 
  

 

Ne preocupă permanent  productia si 

consumul responsabil, inovaţia,  

diversificarea, calitatea, promtitudinea, 

astfel încât să răspundem celor mai 

exigente nevoi! 



 

 

EVENIMENTE 
 

IN  si  PENTRU  comunitate 
 

Fundatia de Dezvoltare Locala “Speranta” 



Campania “Da mai departe…!”    
 

• Scop:  strangerea de fonduri in vederea oferirii de 
pachete cu alimente si imbracaminte  cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă persoanelor aflate in dificultate ( 
familii sarace, elevi cu rezultate foarte bune la 
invatatura dar cu situatie materiala precara) 

- Fundatia aloca anual, 10% din incasarile realizate de 
unitatea  protejata din vanzarea lumanarilor 
decorative 

- Campania este sustinuta de numerosi voluntari - elevii 
de la scolile din oras  care ne sprijina in 
comercializarea produselor , pregatirea si distribuirea  
pachetelor. 



 

Campania “2% pentru “Speranta” 

Scop: Atragerea de fonduri in vederea sustinerii 
activitatilor desfasurate in cadrul Centrului de 
Integrare si Terapie Ocupationala pentru persoane 
cu dizabilitati. 

      
Ziua Portilor Deschise   (19 septembrie) 

 
          Eveniment organizat anual cu scopul de a 

asigura transparenta  activitatilor desfasurate in 
cadrul centrului si, in acelasi timp, de a sensibiliza 
opinia publica cu privire la problematica 
persoanelor cu dizabilitati. 



GALA ACTORILOR SOCIALI 
Incredere~Sustinere~Implicare 

 
• Este un eveniment anual, ajuns la a VI-a editie 
 
• Are drept scop premierea si stimularea 

responsabilitatii si implicarii sociale a partenerilor, 
colaboratorilor si voluntarilor noştri; 

 

• Include si o licitaţie in scop caritabil a unor produse 

unicat realizate in atelierele fundatiei. 

 



Bilantul celor 7 ani de economie sociala 

• 40 de locuri de munca create; 

• 17 persoane vulnerabile angajate in activitatile de economie 
sociala; 

• 3 persoane cu dizabilitati angajate pe piata libera a muncii; 

• 50 de persoane cu dizabilitati  beneficiaza de servicii sociale 
gratuite; 

• Peste 700 persoane au absolvit cursurile autorizate CNFPA; 

• Sustenabilitatea si diversificarea activitatilor.  



 Parteneriat durabil, functional cu autoritatile publice 

concretizat si cu sustinerea financiara a activitatilor; 

 Constientizarea de catre comunitatea locala a faptului 

ca dizabilitatea poate fi transformata, prin munca, în 

abilitate 

 Aproximativ 200 de clienti- persoane fizice si juridice- 

care au cumparat serviciile si produsele noastre; 

 Prin organizarea diferitelor evenimente am reuşit să 

aducem opinia publică şi comunitatea mai aproape de 

persoanele cu dizabilităţi şi am dovedit că participarea lor 

activă la viaţa comunităţii adaugă valoare şi îmbogăţeşte 

relaţiile interumane. 

Bilantul celor 6 ani de economie sociala 



Factorii care au contribuit la succes: 

• Parteneriatul, lucru in retea 

• Transferul de know-how realizat de partenerii din Olanda 
(vizite de studiu, cursuri de formare); 

• Sprijinul administratiei publice locale (cladire data in 
comodat pe perioada 2003-2028, partener si cofinantator 
la proiectele derulate pentru reabilitarea cladirii si 
amenajarea centrului, sprijin finaciar anual din bugetul 
local pentru functionare); 

• Voluntariatul  

• Capacitatea  fundatiei de a identifica si  de a atrage 
finantari  pe diferite proiecte 

• Dorinta de a reusi, tennacitatea, perseverenta 



Intrebari de reflectie 
Cum putem motiva oamenii să coopereze? 

Promovand, cultivand si respectand valorile si principiile care se 
constituie ca fundatie solida a unei colaborari: respectul  si 
devotamentul fata de om si  munca, corectitudine si 
incredere, solidaritate si responsabilitate. 

Cum putem motiva oamenii, pentru a crede în potenţialul lor şi 
în valorile care le stau la dispoziţie? 

Oferindu-le posibilitatea de a se afirma, de a invata continuu, de  
a se dezvolta  ca lideri la locul de munca,  promovand  noi 
insine aceste valori. 

Cum putem integra intreprinderea mai bine in piata locala si in 
comunitatea locala? 

Printr-o buna cunoastere si analiza a  pietei locale si comunitatii, 
prin identificarea  corecta  si obiectiva a nevoilor 
stakeholderilor si  aplicarea unor strategii adecvate pentru 
interesarea si implicarea acestora. 



Provocari....trecute, prezente si viitoare 

- Primul pas...infiintarea CITO 

- Infiintarea primei unitati protejate (Sectia IMPACT) 
si, ulterior, extinderea domeniului de activitate prin 
infiintarea Sectiei IMPACT PLUS  

- Infiintarea si sustinerea intreprinderii de insertie 
profesionala SC”IMPULS ART TN”SRL  

-   Dezvoltarea capacitatii organizatiei de a 
conduce/gestiona activitati economice 

- Dezvoltarea&promovarea portofoliului de produse si 
servicii, atragerea si fidelizarea clientilor, inovare si 
adaptare permanenta la cerintele pietei  

- Sustenabilitatea activitatilor in contextul economic si 
legislativ actual  



Provocari....trecute, prezente si viitoare 

- Plata TVA si  a taxelor datorate la bugetul de stat si bugetul 
asigurarilor financiare 

- Managementul resurselor umane 

- Autorizari legale, actiuni de control intreprinse de institutiile 
statului (ITM, PSI, Curtea de conturi etc) 

- Incasarea  cu intarziere a facturilor de la clienti; cash-flow-ul 

- Intrarea in insolventa a unor firme si imposibilitatea 
recuperarii sumelor datorate de catre acestea 

- Instabilitatea politica, criza economica, lipsa unui cadru 
legislativ de sustinere a economiei sociale  

- Mentinerea locurilor de munca create   

- Atitudinea/mentalitatea firmelor vis a vis de angajarea 
persoanelelor cu dizabilitati  sau  fata de colaborarea cu un 
ONG 



“Munceste intotdeauna din pasiune si nu te lasa descurajat de cei 
din jurul tau!  Daca ei nu au reusit, asta nu inseamna ca tie ti se va 
intampla la fel!” 



 

Fundatia de Dezvoltare Locala “Speranta” 
Tirgu  Neamt, str. Slt. Radu Teoharie, nr 2 

Tel/fax: 0233-791554; e-mail:  fdlsperanta@yahoo.com;  
office@ fundatiasperanta.ro ;   www.fundatiasperanta.ro  

mailto:fdlsperanta@yahoo.com
http://www.fundatiasperanta.ro/

