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1Cuvinte 
introductive



Federația „Fundațiile Comunitare din România” 
își susține și reprezintă membrii, cu scopul de 
a contribui, alături de partenerii săi, la această 
viziune colectivă.

În 2014, toate cele 12 fundații comunitare 
existente au devenit membre ale Federației 
Fundațiile Comunitare din România, în timp ce 
patru alte grupuri de inițiativă sunt în curs de 
creare a unei astfel de fundații în comunitatea 
lor. O variantă actualizată de Principii și 
Standarde a fost dezvoltată, în funcție de 
care fundațiile comunitare să își desfășoare 
activitatea, în timp ce o nouă structură de 
conducere a fost elaborarată.

Datorită implicării voluntare a membrilor săi, 
FFCR a contribuit la dezvoltarea fundațiilor 
comunitare locale, încurajându-le să 
împărtășească povești de succes și să demareze 
proiecte colaborative, precum platforma 
națională de evenimente sportive. Multe grupuri 
de lucru au fost formate pentru activități 
comune în arii precum: comunicare, planificare 
strategică, strângere și dezvoltare de fonduri.

Fundațiile comunitare 
din România sunt într-un 
moment de plin avânt. 
Acestea contribuie la 
construirea de comunități 
conștiente, generoase, 
inclusive și durabile, 
capabile să evolueze 
împreună spre potențialul 
lor maxim. În perioada 
2008-2014, fundațiile 
comunitare au oferit 
finanțări în valoare totală 
de peste $1,755,570, 
susținând 1,176 proiecte, 
592 burse, 150 de proiecte 
locale, 3 cazuri medicale.

„Rețea pentru comunități sustenabile: Federația 
“Fundațiile Comunitare din România” este 
un proiect inițiat de membrii FFCR, respectiv 
Fundațiile Comunitare din România care doresc să 
dezvolte și să mențină o rețea resursă atât pentru 
membrii federației, cât și pentru alți parteneri 
interesați de dezvoltarea filantropiei la nivel 
național și internațional.

Alături de Asociația pentru Relații Comunitare și 
fundațiile locale, FFCR a fost unul din partenerii 
principali în organizarea Conferinței Naționale a 
Fundațiilor Comunitare ce a avut loc la Iași, în iunie 
2014. Titlul conferinței a fost „Fundații Comunitare: 
Împreună pentru comunități active, creative 
și generoase”. FFCR a sprijinit, de asemenea, 
organizarea Galei Naționale a Voluntarilor ce 
a avut loc la București, în decembrie 2014, un 
eveniment anual realizat de Federația Volum ce 
aduce voluntariatul în atenția publicului larg și 
premiază impactul acestuia.

O călătorie 
colectivă.



Privind 
înspre viitor

Simona Șerban, 
Fundația Comunitară Cluj, Președinte FFCR

FFCR a participat activ la dezvoltarea European 
Community Foundations Initiative, care 
se dorește a fi o platformă de susținere și 
reprezentare a fundațiilor comunitare din 
Europa. Un grup de reprezentanți FFCR a 
luat parte la o vizită de studiu internațională 
organizată în Slovacia, în septembrie 2014, cu 
sprijinul Fundației Charles Stewart Mott. În 2013, 
o vizită similară a fost găzduită în România.

Alături de alți colegi din mișcarea internațională, 
reprezentanții FFCR au aniversat în noiembrie 
împlinirea a 100 de ani de la înființarea primei 
fundații comunitare din lume în Cleveland, 
participând la conferința organizată cu această 
ocazie, „2014 Fall Conference for Community 
Foundations - A Transformative Idea. A 
Remarkable Future”.

În următorii doi ani, Fundațiile Comunitare, FFCR 
și Asociația pentru Relații Comunitare, inițiatorul 
și dezvoltatorul acestei mișcări în România, vor 
continua să își unească expertiza într-o călătorie 
colectivă către o viziune comună de dezvoltare a 
mișcării de fundații comunitare.
 
FFCR va continua să dezvolte și să monitorizeze 
implementarea standardelor pentru fundațiile 
comunitare, să sprijine procesul de învățare și să 
promoveze conceptul de fundație comunitară. 
Dezvoltarea de fonduri naționale rămâne un 
alt aspect important pentru Federație, acestea 
urmând să fie direcționate la nivel local, către 
fundații comunitare.
 
O nouă strategie de dezvoltare a fost elaborată 
pentru intervalul 2015-2016, dezvoltarea FFCR 
fiind susținută în continuare de Fundația Charles 
Stewart Mott, unul din partenerii strategici ai 
Mișcării de Fundații Comunitare din România.”
Simona Șerban, Fundația Comunitară Cluj, 
Președinte FFCR



Cu mulți ani în urmă, într-o însorită zi de 
toamnă, ne-am întâlnit la Odorheiu-Secuiesc, 
să discutăm condițiile de înființare a Federației 
Fundațiilor Comunitare. Invitația, precum și 
inițiativa a venit din partea lui Chris Worman, 
directorul executiv al Fundației Comunitare 
din Odorheiu Secuiesc (2008–2011), și au fost 
prezente patru persoane: Simona, Chris, Dorin 
și eu, din partea Fundațiilor Comunitare Cluj, 
Odorheiu-Secuiesc, Alba și Covasna. A fost o 
întâlnire motivantă, energizantă, și ne-a cuprins 
pe toți entuziasmul creării, proiectării viitorului. 
Cu toții am fost de acord cu ideea de înființare 
a Federației, am simțit nevoia creării unei noi 
entități, care să asigure o platformă comună 
de acțiune pentru dezvoltarea fundațiilor 
comunitare.

A fost primul moment. Frumusețea momentului 
reprezintă ceea ce a urmat. Inițiativa a 
prins rădăcini, au venit noi susținători, ARC, 
fundații noi, și încet-încet s-a născut o muncă 
colaborativă, de cooperare și reciprocitate în 
jurul  Federației, cu contribuția fiecăruia. FFCR 
este rezultatul investiției valorice a fundațiilor 
comunitare, ceea ce îi conferă sustenabilitate pe 
termen lung.

Speranță. Oportunitate. Solidaritate.  
Performanță. Recunoaștere. Inovație.
Federația reprezintă o SPERANȚĂ că formele 
de intervenție strategică în comunitate ale 
fundațiilor comunitare se pot multiplica. Este 
OPORTUNITATEA de a propune acțiuni care să 
aibă impact național. O sursă de idei și expertiză 
în managementul PERFORMANT al organizațiilor. 
Un prilej de a testa valoarea comună, 
SOLIDARITATE, cu alții, dar și între noi. Un spațiu 
al standardelor care îți conferă RECUNOAȘTERE. 
Un loc în care INOVAȚIA este un mod de viață.

Kinga Bereczki
Director Executiv 
Fundația Comunitară Covasna 
Membru fondator FFCR

Mihai Căprioară, 
Director Executiv, Fundația Comunitară Bacău
Membru FFCR 2



2Despre Federația 
Fundațiile Comunitare 
din România



2.1 2.2
Scurt
istoric

Obiectiv și 
viziune FFCR

Încă de la începutul anului 2011, odată cu 
apariția nevoii unei organizații independente 
și democratice care să ofere suport fundațiilor 
comunitare existente în România, au fost puse 
bazele Federației „Fundațiile Comunitare din 
România”.

Liderii fiecărei fundații comunitare au lucrat 
împreună, reușind să creeze un brand, o viziune 
și o strategie pentru Federație. Aceasta a 
dobândit personalitate juridică în data de 8 mai 
2012 iar în prezent își are sediul în Cluj-Napoca, 
fiind găzduită de Fundația Comunitară Cluj.

Obiectivul Federației „Fundațiile Comunitare din România” este de 
a reprezenta la nivel național interesele fundațiilor comunitare din 
România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile 
și standardele FFCR; de a cultiva și dezvolta filantropia strategică 
la nivel local; de a susține actorii interesați să investească în 
comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăți cu indivizi 
responsabili social și având comportament filantropic, interesați 
de dezvoltarea comunității lor și care să promoveze o colaborare 
echilibrată, respectuoasă și în beneficiu mutual între persoane, 
sectorul non-profit, mediul de afaceri și instituțiile publice.

Fundațiile comunitare din România contribuie la construirea 
unor comunități conștiente, generoase, inclusive și durabile, 
capabile să evolueze împreună spre potențialul lor maxim.

Misiunea Federației „Fundațiile Comunitare din România” este de 
a reprezenta și susține membrii pentru a contribui la schimbarea 
socială.



2.3

Dorin Sava, Director executiv Fundația Comunitară Alba 
Mihai Florin Căprioară, Director executiv Fundația Comunitară Bacău 
Alina Kasprovschi, Director executiv Fundația Comunitară București 
Simona Șerban, Director executiv Fundația Comunitară Cluj 
Kinga Bereczki, Director executiv Fundația Comunitară Covasna 
Ciprian-Mihai Păiuș, Director executiv Fundația Comunitară Iași 
Sándor Gál, Director executiv Fundația Comunitară Mureș 
Rozália Csáki, Director executiv Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc 
Ioana Șandor, Director executiv Fundația Comunitară Oradea 
Isabela Alexe , Director executiv Fundația Comunitară Prahova  
Ciprian Ciocan, Director executiv Fundația Comunitară Sibiu 
Oana-Mirela Mitea, Director executiv Fundația Comunitară Țara Făgărașului

Rozália Csáki, Manager proiect (director executiv al Fundației Comunitare din Odorheiu Secuiesc)
Simona Șerban, Responsabil de atragere de fonduri (director executiv al Fundației Comunitare Cluj)
Ines Prodan, Responsabil de activități de marketing și PR (Iași)
Attila Péter, Manager financiar (Odorheiu Secuiesc)
Ana-Maria Mircioagă, Asistent proiect

Board FFCR

Echipa executivă FFCR

Echipa FFCR



3Puncte cheie pentru 
2013-2014
În perioada 2013-2014, FFCR a investit resurse în 
numeroase arii strategice, prezentate în paginile 
următoare



3.1 Parteneriate naționale 
și internaționale

Împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare, 
Federația a organizat, în perioada 13-14 iunie 
2014,  Conferința Națională a Fundațiilor 
Comunitare de la Iași, cu titlul „Fundații 
Comunitare: Împreună pentru comunități mai 
active, mai creative și mai generoase”.
 
De asemenea, în octombrie 2014, FFCR s-a 
alăturat evenimentului organizat de ARC, în 
parteneriat cu Fundația Româno-Americană 
- „Stronger Together for active, learning and 
generous communities”.

În anul 2014, FFCR s-a implicat activ în dezvoltarea și 
promovarea fundațiilor comunitare pe plan internațional.
 
Prin vizitele de studiu din Slovacia (septembrie 2014), 
participarea la evenimente importante, precum Conferința 
fundațiilor comunitare din Canada și evenimentul satelit 
Wings, Conferința EFC din Copenhaga, Conferința fundațiilor 
comunitare din UK, Forumul Wings în Istanbul sau Conferința 
fundațiilor comunitare din Cleveland (unde s-au sărbătorit 100 
de ani de fundații comunitare în lume), membrii Federației s-au 
axat pe colectarea de studii de caz și bune practici care să fie 
replicate în România.
 
De asemenea, FFCR a devenit membră Wings și a deschis 
discuțiile pentru a se alătura rețelei DAFNE (Donors and 
Foundations Networks in Europe).

La nivel național La nivel internațional



3.2

3.3

Mișcarea de 
Fundații 
Comunitare

Oportunități 
de susținere 
a dezvoltării 
locale

Unul dintre obiectivele Federației este ca, până la 
finalul anului 2019, în România să se înființeze cel 
puțin 20 de fundații comunitare care să deservească 
cca. 50% din teritoriul țării. Pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv, în perioada 2013-2014, întâlnirile 
periodice dintre membrii Federației au fost centrate 
pe planificări strategice și împărtășirea de bune 
practici.

La nivel local, fiecare fundație le oferă actorilor din 
comunitate oportunitatea de a se implica sau de a investi 
strategic. Federația a centralizat ofertele fiecărei fundații, 
creând o ofertă națională de implicare în evenimente 
sportive sau în alte tipuri de activități cu impact, precum 
8 ore peste program pentru o cauză bună, Educație STEM, 
și, în parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare, 
Cercuri de Donatori și Programul YouthBank.



3.4 Dezvoltarea 
membrilor FFCR
„Rețea pentru comunități sustenabile: Federația Fundațiile Comunitare din 
România” este un proiect inițiat de membrii Federației, cu leadership-ul Fundației 
Comunitare din Odorheiu Secuiesc și sprijinită de către Programul Fondul ONG 
- Granturile SEE 2009 - 2014. Scopul proiectului este de a dezvolta și a menține 
o rețea de resurse utile membrilor săi, dar și tuturor actorilor interesați de 
dezvoltarea filantropică la nivel național și internațional.



4Fundațiile Comunitare 
din România



O Fundație Comunitară este acea organizație non-profit 
care mobilizează resurse din comunitate și le utilizează 
pentru rezolvarea unor nevoi identificate, contribuind 
la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor dintr-o zonă 
geografică specifică.
 
Fundațiile comunitare dezvoltă filantropia locală, oferă 
finanțări și stimulează leadership-ul. Ajută comunitățile 
locale să-și înțeleagă nevoile și să creeze o viziune de 
dezvoltare.
 
Oferă oportunități prin care comunitățile locale își 
rezolvă propriile probleme, susținând capacitatea 
acestora de auto-organizare, inițiativă și colaborare 
între actorii comunitari (cetățeni, firme, organizații 
neguvernamentale, autorități).
 
Stimulează și cresc spiritul asociativ, voluntariatul 
și implicarea comunitară. Contribuie la dezvoltarea 
grupurilor de inițiativă și a organizatilor 
neguvernamentale locale. Combină sprijinul pentru 
inițiative inovatoare și creative cu sprijinul pentru 
programe și organizații durabile (inclusiv sprijin general 
și matching). Dezvoltă filantropia strategică, împreună cu 
donatorii mari și medii din comunitate. 

Fundația folosește mecanisme diverse pentru a mobiliza 
resurse din comunitate (sponsorizări, donații, evenimente 
de atragere de fonduri, donații salariale, marketing 
comunitar etc.), oferind oportunitatea sponsorilor și 
donatorilor de a direcționa resursele proprii către acele 
zone și domenii care sunt de interes pentru aceștia și 
pentru comunitate.
 
Pe baza acestor resurse, fundația finanțează inițiative 
locale propuse de organizații nonprofit, lideri comunitari 
sau persoane talentate. În același timp, fundația 
identifică în mod activ nevoi ale comunității, stimulând 
angajamentul donatorilor și formarea de parteneriate 
pentru abordarea acestora.
 
Fundația comunică în permanență cu donatorii și cu 
beneficiarii, asigurându-se ca resursele donatorilor sunt 
bine direcționate și au rezultatele așteptate.
 
În România există, în acest moment, 12 fundații 
comunitare: Fundația Comunitară Alba, Fundația 
Comunitară Bacău, Fundația Comunitară București, 
Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Covasna, 
Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Mureș, 
Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc, Fundația 
Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Prahova, 
Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Țara 
Făgărașului.



Fonduri numite4.1
Fondurile numite sunt mecanisme ce oferă beneficii importante comunității, 
donatorilor, dar și fundației comunitare, din perspectiva durabilității. 
Donatorii primesc consiliere privind obiectivele lor filantropice, grupurile 
din comunitate sunt susținute financiar și uneori și tehnic să se dezvolte, 
iar fundația se poziționează ca un finanțator privat local. Fondurile primesc 
numele donatorului, care stabilește, împreună cu fundația, destinația banilor 
și procesul prin care aceștia ajung în comunitate.

LA NIVEL NAȚIONAL, FUNDAȚIA COMUNITARĂ

BUCUREȘTI, FUNDAȚIA COMUNITARĂ BACĂU, 

FUNDAȚIA COMUNITARĂ COVASNA, FUNDAȚIA 

COMUNITARĂ IAȘI ȘI FUNDAȚIA COMUNITARĂ

ȚARA FĂGĂRAȘULUI LUCREAZĂ CU DONATORI 

CARE ȘI-AU CONSTITUIT UN FOND NUMIT.



Fondul Mega Image 
pentru Comunitate
Gestionat în 2013 și 2014 de Fundația Comunitară 
București, a oferit până în prezent 160.000 lei, 
pentru 16 proiecte care redau oamenilor bucuria 
de a locui împreună. Proiectul aduce împreună 
fundația, profund interesată de calitatea vieții și 
a relațiilor din capital, și o companie puternică și 
recunoscută ca fiind parte din comunitatea locală. 
În urma unei competiții de proiecte, fundația 
finanțează organizații non-profit mici sau grupuri 
de initiative din cartiere să își pună în practică ideile. 
Aplicațiile sunt evaluate de un juriu independent 
format din profesioniști, iar decizia este validată 
de reprezentanți ai Mega Image și ai Fundației 
Comunitare București. 

Cel mai important criteriu în selecție este 
capacitatea proiectului de a contribui la dezvoltarea 
unei comunități, indiferent de cartier sau de 
domeniul de activitate.

Fondul Mega Image pentru Comunitate a primit 
locul întâi la categoria Susținerea Comunității 
pentru companii mai mari de 250 de angajați, în 
cadrul Romanian CSR Awards. Aflat la a doua ediție, 
evenimentul organizat de CSR Media a premiat 
campaniile de CSR care ajută la dezvoltarea 
comunităților în care activează companiile.

„Suntem încântați că am putut, cu sprijinul Fundației 
Comunitare București, să promovăm și să susținem iniţiativa 
membrilor comunităţilor locale din București”

Irina Fosa, 
Manager Proiect, Mega Image

 „După proiect, beneficiile sunt mari: ne salutăm, ne zâmbim, 
ne putem aborda pentru mici servicii, copiii au ajuns să se 
cunoască între ei, ne putem mobiliza mai ușor pentru acțiuni 
viitoare. S-a deschis o cale nouă, nebătută, în Otopeni, orașul 
nostru.”

Eliana Popa, 
E timp pentru noi, Asociația SolidDar



Evenimente 
de stimulare 
a filantropiei

Mecanisme sportive 
care ajută comunități
De mai bine de 6 ani, fundațiile comunitare din România 
organizează evenimente sportive de strângere de fonduri, 
implicând o parte importantă a actorilor din comunitate 
și demonstrând, în acest fel, că actul de donație poate 
fi simplu, poate da energie pozitivă și este complet 
transparent pentru donatori. 

4.2



Swimathon
Lucrurile se mișcă. 
Dacă faci valuri

Swimathon este un eveniment de strângere 
de fonduri organizat sub forma unei competiții 
de înot care, anual, adună împreună peste 
3000 de membri ai comunității în care se 
desfășoară. Este un eveniment plin de energie 
pozitivă la care poate participa orice membru 
al comunității, indiferent de statutul social, 
prin care sunt susținute, în același timp, mai 
multe proiecte ce răspund unor nevoie diverse.

1. Organizaţiile sau grupurile de iniţiativă 
înscriu cauze din comunitatea locală

2. Companiile şi înotătorii aleg cauza pentru 
care se implică

3. Donatorii licitează pentru fiecare lungime de 
bazin înotată de favoriţii lor

Cum funcționează 
Swimathon?

103
584000
994
5950

Rezultate Swimathon în 2014

proiecte finanțate

înotători

donatori

lei strânși



Ieșenii care văd realitatea așa cum ar putea să fie, iar nu 
cum este, sunt încurajați prin Swimathon să se apuce de 
visat cu cap și coadă. Pentru că Swimathon este rampa de 
lansare a tuturor proiectelor personale și sociale care au 
stat în sertar din pricina lipsei de fonduri. 

Pentru aceia dintre noi care văd la tot pasul soluții - ONG-
uri, grupuri de inițiativă, creativi, inovatori, oameni cu 
visuri mari, cu spirit de antreprenoriat și pasiuni arzătoare 
– Fundația Comunitară Iași facilitează prin Swimathon 
cadrul ideal de comunicare socială a pasiunilor și 
preocupărilor proprii. Swimathon înseamnă forță in cloud. 
Alături de prieteni, de cunoscuți și necunoscuți molipsiți 
de ideile înscrise în competiție, ieșenii pot aduce în 
realitate cele mai dragi proiecte pe care și le-au imaginat.

Swimathon este un eveniment de atragere de fonduri 
derulat sub forma unui eveniment de înot, în care 
proiectele participante atrag înotători ce își asumă public 
rolul de ambasadori ai cauzelor pe care le reprezintă și 
care își încurajează apropiații să îi susțină prin oferirea de 
donații. În 2014, la cea de-a treia ediție, 16 proiecte locale 
au implicat 178 de înotători care au parcurs,  în total,  
95 de kilometri și au mobilizat în jurul lor 1.482 de donatori 
unici și 120.392, 26 lei. 

„Pe parcursul celor 5 ore s-au perindat pe marginea bazinului 
sumedenii de oameni strânși în galerii colorate și zgomotoase, 
muzica a răsunat de se auzea din cealaltă parte a orașului, iar 
înotătorii și-au făcut treaba ca și cum viața lor ar fi depins de asta. 
Sau viețile altora, ceea ce ar fi chiar mai corect. Unii au înotat pentru 
burse care să fie acordate elevilor săraci și merituoși, alții au înotat 
pentru construirea de școli începând e la 0, alții pentru sprijinirea 
copiilor bolnavi sau cu dizabilități. Cert este că fiecare om aflat 
sâmbătă la ștrand nu a venit să se distreze, ci să pună umărul la 
construirea a ceva mult mai important, ceva ce nu s-ar fi putut 
realiza doar prin efortul unei singure persoane.” 

Daniel Alexandrescu, 
susținător Swimathon Iași

Swimathon Iași



La SWIMATHON am putea vorbi despre oameni. OAMENI 
care au înotat, care au ales să investească timp, efort, 
energie pentru a susține un vis;  PRIETENI de peste mări și 
țări, care au trimis împreună cu dorul de Bacău și donații 
pentru cauzele lui; OAMENI care nu prea știau să înoate, 
dar și-au învins frica și au învățat tocmai pentru a-și 
depăși limitele; OAMENI care încurajau OAMENI fără să 
îi cunoască; COMPANII care au adus nu doar bani, ci și 
angajați, prieteni, familie; VOLUNTARI, profesori și elevi, 
studenți, doctori, ingineri, psihologi, copii. Swimathon nu 
este despre concurență, lungimi de bazin sau imagine. 
Swimathon-ul este despre felul în care putem fi în relație 
cu ceilalți într-o variantă mai bună a noastră înșine. O 
comunitate în care se organizează Swimathon-ul este o 
comunitate care devine conștientă de forța și valoarea lui 
ÎMPREUNĂ . Este o comunitate în care SUPEREROII SUNT 
OAMENII OBIȘNUIȚI care aleg să conteze prin implicare.

SWIMATHON ESTE ORGANIZAT DE FUNDAȚIILE 
COMUNITARE DIN 7 ORAȘE DIN ROMÂNIA: PLOIEȘTI, IAȘI, 
BACĂU, MUREȘ, BUCUREȘTI, ORADEA, CLUJ.

Mihai Căprioară, 
Director Executiv, Fundația Comunitară Bacău

Swimathon Bacău



Evenimente de alergare
Comunitățile se pun în mișcare

Fundațiile comunitare organizează 
evenimente de alergare ce au ca scop 
strângerea de fonduri pentru cauze din 
comunitatea locală. Membrii comunității, 
indiferent de statutul social, au oportunitatea 
de a se implica, demonstrând, astfel, că pot 
genera schimbarea în domeniile relevante.

1. Organizaţiile sau grupurile de iniţiativă 
înscriu cauze din comunitatea locală

2. Companiile şi alergătorii aleg cauza pentru 
care se implică

3. Donatorii licitează pentru fiecare kilometru 
alergat de favoriţii lor

Cum funcționează 
evenimentele de alergare?

36
110700
1069
4000

Rezultate în 2014

proiecte finanțate

alergători

donatori

lei strânși



SemiMaraton Sibiu este un eveniment sportiv anual 
organizat de Fundaţia Comunitară Sibiu în scopul atragerii 
de fonduri pentru proiecte cu impact local. În spiritul 
Maratonului de la Londra - cel mai mare eveniment de 
strângere de fonduri din lume - SemiMaraton Sibiu îmbină 
plăcerea de a alerga cu bucuria de a dărui.

A treia ediţie de SemiMaraton Sibiu a avut loc în 31 
mai 2014. Vremea a făcut ultima zi de primăvară 
calendaristică să semene mai degrabă cu o zi de toamnă 
târzie. Frigul, ploaia şi caldarâmul ud nu i-au descurajat 
însa pe organizatori, voluntari, susţinători şi alergatori. 
Peste 600 de adulţi au luat startul la cros și semimaraton, 
iar la cursele celor mici au participat peste 200 de copii, 
susţinuţi frenetic de părinţi. Atât numărul alergătorilor, 
cât şi sumele strânse pentru proiectele promovate în 2014 
şi implicarea voluntarilor au depăşit cu mult rezultatele 
ediţiei din 2013.

“Semimaratonul e o zi de sărbătoare a comunităţii sibiene 
la care particip cu drag.”

Andrei Şoroagă, 
alergător

“Ploaie, vânt, frig… nimic nu ne-a descurajat. Nici pe 
noi, alergătorii, nici pe sutele de susținători dragi nouă. 
Dimpotrivă! Nimeni nu a renunțat la participare! Așa că 
nu am fost deloc mirată să văd Piața Mică inundată de 
cei mai inimoși oameni ai Sibiului. Indiferent de proiectele 
susținute de noi, toate importante pentru Sibiu, am 
dovedit, din nou, că suntem solidari.”

Doris Louis Popescu, 
alergător

EVENIMENTE DE ALERGARE SUNT 
ORGANIZATE DE FUNDAȚIILE 
COMUNITARE DIN 3 ORAȘE DIN 
ROMÂNIA: SIBIU, ODORHEI, 
BACĂU.

SemiMaraton Sibiu



Bikeathon

Bikeathon este un eveniment sportiv care 
presupune acoperirea cât mai multor ture 
de traseu cu bicicleta, fiecare având peste 
9 km, cu scopul de a strânge fonduri pentru 
implementarea de proiecte relevante pentru 
comunitate. Evenimentul se adresează tuturor 
celor care sunt dornici să facă o schimbare 
în comunitatea lor; aceștia se pot implica în 
calitate de sportivi, dar și susținând printr-o 
donație unul sau mai multe proiecte.

1. Organizaţiile sau grupurile de iniţiativă 
înscriu cauze din comunitatea locală

2. Companiile şi cicliștii aleg cauza pentru 
care se implică

3. Donatorii liciteazăpentru fiecare tur de 
biciclete finalizat de favoriții lor

Cum funcționează 
Bikeathon?

12
37383
586
623

Rezultate Bikeathon în 2014

proiecte finanțate

cicliști

donatori

lei strânși

BIKEATHON ESTE ORGANIZAT DE FUNDAȚIILE 
COMUNITARE DIN 2 ORAȘE DIN ROMÂNIA: COVASNA 
ȘI FĂGĂRAȘ.



În Covasna, Bikeathon-ul este organizat sub sloganul 
„Pedalează pentru un scop bun!” încă din anul 2012, atunci 
când 70 de bicicliști din Sf. Gheorghe au pedalat pentru 
susținerea a patru talente sportive din județ.

În anul următor, numărul participanților s-a dublat. În 
program s-au înscris 150 de persoane care au pedalat 
pentru a strânge suma totală de 13 507 lei și de a susține 
astfel patru proiecte civice.

În anul 2014, evenimentul a fost organizat în două 
localități din județul Covasna: Sf. Gheorghe, pentru a 
treia oară, si Tg. Secuiesc. Au participat 318 persoane ce 
au reușit să mobilizeze 18 000 lei pentru a amenaja un 
parc de antrenament exterior la Tg. Secuiesc și 10 200 lei 
pentru a achiziționa 12 suporturi de biciclete pentru șase 
școli și licee din Sf. Gheorghe.

În tradiţia maratonului de la Londra, cel mai mare 
eveniment de atragere de fonduri din lume, la Bikeathon 
Făgăraș combinăm bucuria de a face mişcare cu bucuria 
de a dărui.

Prima ediţie a avut loc pe 20 septembrie 2014 şi a 
mobilizat peste 500 de oameni din comunitate care s-au 
implicat ca organizatori, parteneri, voluntari, biciclişti 
sau susţinători. S-au strâns peste 20 000 lei pentru 10 
proiecte ce au acoperit nevoi diverse ale comunității.

Bikeathon a primit în 2014 premiul pentru Cel mai bun 
proiect mobilizator de resurse din comunitate în cadrul 
Galei pentru Supervoluntari Braşov.

„Bikeathon-ul a fost o experienţă superbă! Făgăraşul 
a prins viaţă prin sport şi prin generozitate! A fost un 
eveniment care m-a inspirat şi mi-a arătat că suntem 
mulţi care nu doar ţinem la comunitatea noastră, ci chiar 
contribuim ca lucrurile să meargă mai bine!”

Ştefan Cibian, 
participant Bikeathon Făgăraș

Bikeathon Covasna Bikeathon Țara Făgărașului



Cercul de Donatori
Cercul de Donatori este un eveniment de strângere de 
fonduri ce aduce în același loc actori din comunitate care 
doresc să susțină un număr de trei proiecte de impact. 
Pe parcursul câtorva ore, proiectele sunt prezentate 
publicului, după care persoanele prezente în sală sunt 
invitate să doneze pentru implementarea lor.

Farmecul acestui eveniment constă în oportunitatea de 
a cunoaște inițiative noi din comunitate și a contribui 
împreună la realizarea lor.

CERCUL DE DONATORI ESTE 

ORGANIZAT DE FUNDAȚIILE 

COMUNITARE DIN 7 ORAȘE DIN 

ROMÂNIA: FUNDAȚIA COMUNITARĂ 

SIBIU, FUNDAȚIA COMUNITARĂ  

CLUJ, FUNDAȚIA COMUNITARĂ 

COVASNA, FUNDAȚIA COMUNITARĂ 

IAȘI, FUNDAȚIA COMUNITARĂ 

MUREȘ, FUNDAȚIA COMUNITARĂ  

 

EVENIMENTELE FAC PARTE DIN 

REȚEAUA NAȚIONALĂ TFN ROMÂNIA, 

O INIȚIATIVĂ A ARC ROMÂNIA ȘI 

THE FUNDING NETWORK.

ȚARA FĂGĂRAȘULUI ȘI FUNDAȚIA

COMUNITARĂ PRAHOVA (ÎN

PLOIEȘTI).



Cercul de Donatori Iași
Reprezintă o comunitate de donatori ieşeni care din 2014 
susţine şi încurajează iniţiative valoroase din localitate, 
oferindu-le sprijinul financiar pentru implementare şi un 
cadru de interacţiune cu donatori responsabili. Dorinţa 
noastră este aceea de a activa oamenii în comunitatea 
locală. Iniţiatori, implementatori, susţinători, finanţatori 
- ei sunt aceia care îşi asumă rolul de a schimba viitorul 
şi singurii care, de altfel, o fac. Vrem să oferim răspunsuri 
exacte la această dorinţă unică de a trăi într-un oraş 
cu oameni implicaţi şi credem în puterea incredibilă a 
exemplului pozitiv.

Regula e simplă: Fiecare om pasionat de o idee, oricât 
de nebunească ar fi - are capacitatea minunată de a-i 
atrage pe alţii în cercul său şi de a atrage toate resursele 
necesare îndeplinirii ei. Este vital ca oamenii să lucreze 
împreună în afara intereselor economice/materiale iar cel 
mai simplu mod să o facă e în virtutea pasiunilor pe care 
le împart.

Conceptul de la care pornim: Oraşul Pasiunilor. Încurajăm 
proiecte care descoperă, promovează şi unesc ieşenii prin 
intermediul activităţilor care îi pasionează.

Cele două ediții din 2014 au adus împreună aproximativ 
100 de donatori, impresionați de unicitatea cadrului de 
interacțiune cu proiectele pe care le-au susținut și de 
atmosfera energizantă de la eveniment. Împreună am 
finanțat șase proiecte care construiesc pe pasiunile 
ieșenilor și care au avut deja un impact important în 
comunitate. Unul dintre ele este Street Delivery, un proiect 
manifest, care timp de trei zile a închis o stradă din centrul 
Iașului și a redat-o pietonilor, împreună cu invitația de a 
își descoperi latura artistică prin atelierele, concertele, 
expozițiile organizate.

„E greu de explicat în cuvinte 
sentimentul pe care îl ai atunci 
când o mulţime de oameni pe care 
nu îi cunoşti îţi arată nu numai că 
au încredere în ideea ta, ci şi că 
sunt pregătiţi să o sprijine financiar. 
Totul în doar câteva minute. Cercul 
de Donatori Iaşi ne-a dat curaj, 
oferindu-ne energia de care aveam 
nevoie pentru a ne auto-depăşi. În 
faţa celor care ne-au oferit această 
încredere, ne înclinăm.”

Theodora Arva
Street Delivery Iași



Card 
Comunitar

Cardul Comunitar în 
județul Covasna

Cardul comunitar este un card de fidelitate special 
deoarece prin intermediul său se poate dona. 
Posesorii de card comunitar beneficiază de discount-
uri în magazinele partenere, în timp ce acestea din 
urmă donează un anumit procent din încasări către 
fundația comunitară din oraș. Toți clienții posesori 
de card participă la procesul de decizie în vederea 
direcționării banilor strânși către cauze locale.
 
Un model inovativ prin care colaborarea între firme, 
ONG-uri locale și localnicii e simplă și eficientă pentru 
schimbări în bine. Modelul a fost introdus în România 
de Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc în anul 
2009. Cardul comunitar a devenit simbolul sentimentului comunitar in județul 

Covasna. 22 000 de utilizatori beneficiază zilnic de satisfacția de a face 
un act bun pentru comunitate. De fiecare dată când se folosește cardul 
comunitar, se strâng bănuți în fondul comunitar operat de Fundația 
Comunitară Covasna. Din acești bănuți mărunți se strâng sume mari, din 
care comunitatea beneficiază: excursii școlare pentru mii de elevi anual, 
burse pentru elevi talentați, investiții pe terenuri publice, proiecte civile 
finanțate, acțiuni comunitare. În comunitatea covăsnăeană, s-au investit
peste 400 000 lei, în perioada 2011-2014.
 
Programul a devenit un mare succes în județ, datorită parteneriatului 
cu firma locală Bertis, care deține o rețea de magazine alimentare în 
județ. Programul de card comunitar a fost prezentat în știrile din mediile 
naționale și se bucură de mai multe premii naționale și internaționale.

4.3



Cardul Comunitar în 
Odorheiu Secuiesc

Azi în regiunea Odorhei sunt mai mult de 14.000 deținători 
de carduri comunitare. Cu ajutorul profesional și în 
colaborare cu Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, 
programul este implementat și la Miercurea Ciuc, Târgu 
Mureș și Sfântu Gheorghe cu participarea a mai mult de 
50.000 de deținători de carduri comunitare.

În perioada 2010–2014, din fondul comunitar creat prin 
folosirea cardurilor comunitare, am sprijinit 43 de proiecte 
comunitare cu o valoare mai mare de 150.000 lei.

„Ca o tânără asociație sportivă, avem multe mulțumiri de transmis 
programului de finanțare al Cardului Comunitar care ne-a ajutat 
în stimularea unei vieți mai sănătoase în rândul locuitorilor, în 
promovarea sportului floorball și în rezultatele noastre atinse 
în dezvoltarea organizațională. Printre ele menționăm că am 
achiziționat echipament sportiv pentru școlile din oraș, astfel 
antrenamentele școlare au devenit regulate, am dezvoltat materiale 
de promovare și am organizat diverse alte programe.

În 2014, tot dintr-un grant primit de la Fundația Comunitară 
Odorheiu Secuiesc, am lansat un program de promovare a Cardului 
comunitar în rândul celor care exersează floorballul, în rândul 
celor care vin la meciurile de floorball, dar și în rândul locuitorilor 
din Odorheiu Secuiesc. Promovăm și stimulăm continuu folosirea 
Cardului comunitar căci pentru noi sunt importante ințiativele locale 
care aduc schimbări pozitive în viața noastră.”

Somogyi Attila
Coordonator proiect, Asociația Areopolis Floorball

LA NIVEL NAȚIONAL, 

CARDUL COMUNITAR A FOST 

IMPLEMENTAT, PÂNĂ ÎN 

PREZENT, DE CĂTRE FUNDAȚIA 

COMUNITARĂ COVASNA, 

FUNDAȚIA COMUNITARĂ 

TÂRGU MUREȘ ȘI FUNDAȚIA 

COMUNITARĂ DIN ODORHEIU 

SECUIESC.
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Intrări VENITURI

RON

Charles Stuart Mott Foundation (2013)  115.495,80

Charles Stuart Mott Foundation (2014)  113.627,50

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (Fondul ONG) 115.417,10

Fond administrativ 100

Sponsorizări, donații pentru Swimathon (campania națională)  67.340,00

Venit din diferență de curs valutar 20.231

TOTAL  432.211,87



Ieșiri CHELTUIELI

RON

Finanțări 66.298,40

Conferințe, ateliere, întâlniri 29.058,88

Comunicații 804,64

Transport 24.999,14

Echipamente 7.703,01

Costuri birou (chirie, consumabile) 3.079,16

Salarii, servicii contractate 238.907,09

Comisioane bancare 1.515,31

Diferență curs valutar 154,00

TOTAL  372.518,67



Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului „Rețea pentru comunități sustenabile: Federația 
Fundațiile Comunitare din România”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială 
a granturilor SEE 2009 – 2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene 
accesaţi www.eeagrants.org.
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