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Federația „Fundațiile Comunitare din România” a fost fondată în 
2012 și are rolul de a reprezenta la nivel național interesele fundațiilor 
comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, 
principiile și standardele FFCR. Obiectivele sunt 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. 
În afară de monitorizarea standardelor, dezvoltarea comunităților 
de practică și promovarea conceptului de fundație comunitară, 
Federația are în vedere dezvoltarea de noi fonduri naționale care vor 
fi implementate local de către fundațiile sale membre și caută activ să 
vină în întâmpinarea nevoilor membrilor săi. 

Federația susține 18 fundații comunitare însumând peste 7000 de 
proiecte și 51 de milioane de lei în investiții comunitare. În prezent mai 
bine de 55% din populația României are acces la o fundație comunitară 
și rețeaua este în continuă creștere.

FEDERAȚIA „FUNDAȚIILE 
COMUNITARE DIN ROMÂNIA”
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REȚEAUA FUNDAȚIILOR COMUNITARE DIN ROMÂNIA

Acoperire Comunitară

Principalele 3 
domenii de investiție

din populație cu acces la 
o fundație comunitară

investiți în comunitate

proiecte susținute

în Educație

în Sănătate

în Mediu

55 %

51 mil. Lei

7 mii

11 mil. Lei

6,4 mil. Lei

2,4 mil. Lei

Ilustrație: Fundații comunitare în România
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CUvÂNTUL PREșEDINTELUI

Comunități unite prin
relații de încredere

Forța unei comunități stă în puterea 
legăturilor și a relațiilor pe care oamenii 

le au unii cu ceilalți. Este îndeajuns să 
observi că pe măsură ce oamenii, instituțiile 
și organizațiile dintr-o comunitate 
relaționează, comunică și își dau mâna în 
proiecte comune, cu atât crește inițiativa 
schimbărilor în bine, creativitatea, inovarea, 
bunăstarea socială și reziliența pe timp de 
crize, cum este cea pandemică.

2020 a fost un an critic în care Fundațiile 
Comunitare au răspuns prompt și au adus 
împreună nevoile și resursele mobilizând 
platforma și relațiile de încredere pe care 
le-au cultivat de-a lungul anilor de activitate 
prin programele de grantmaking și prin 
evenimentele filantropice de tradiție. 
Fonduri în valoare de 2,4 milioane de euro 
au fost strânse în contextul pandemic și 
au ajuns la spitale, persoane vulnerabile, 

grupuri sociale, instituții sub formă de 
echipamente medicale, dezinfectanți, 
alimente sau produse de bază. Federația, 
ca organizație de membership, a sprijinit 
munca în plan local a Fundațiilor, punând 
la dispoziție platforma de comunicare și 
coalizare la nivel național atât între membri, 
cât și în raport cu organizații partenere.

Deși rezerve considerabile de energie 
s-au canalizat în zona de răspuns imediat, 
Fundațiile nu și-au uitat misiunea și rolul, 
acela de a investi și de susține filantropia 
strategică orientată către impact și creștere 
pe termen lung. Lansat în 2020, „Fondul 
pentru un viitor mai bun în comunități”, 
finanțat de Lidl România, coordonat de 
Federație la nivel național și declinat în 
plan local de Fundații, a fost un moment de 
pionierat la nivelul mișcării ca mod de lucru 
și a adus multe satisfacții prin proiectele 

de educație și mediu care au prins viață în 
comunități prin granturile oferite în valoare 
de 1.430.000 lei. 

Fie că privim mobilizarea extraordinară în 
protejarea comunităților, fie că onorăm 
programele cu obiective strategice de 
dezvoltare a infrastructurii comunitare, 
atât pe termen apropiat, cât și pe termen 
lung, Fundațiile Comunitare continuă 
să-și împlinească rolul capacitând și 
construind relații între oameni cu inițiativă 
și leadership, sectorul nonprofit, instituții și 
mediul de business. Cu acest gând, privim 
deja spre momentul când abia așteptăm să 
sărbătorim eforturile și realizările întregii 
rețele în 2022 când împlinim 15 ani de la 
lansarea primelor Fundații în România și 10 
ani de Federație ca organizație de suport.

Ciprian-Mihai Păiuș
Președinte Executiv
Federația „Fundațiile 
Comunitare din România”
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2020 este anul sub care o lumea întreagă a intrat 
sub semnul urgenței și al incertitudinii. În mijlocul 
schimbărilor și incertitudinilor pe care le-am traversat 
există totuși ceva care nu s-a schimbat: rostul 
fundațiilor comunitare. Mai mult ca niciodată, fundațiile 
au continuat să unească oamenii, să coaguleze energiile 
locale, să conecteze resurse și cauze pentru că noi toți 
avem nevoie să facem parte din comunități protejate, 
solidare și generoase. Federația a fost punctul de 
întâlnire la nivel național și un partener strategic 
național de suport sub umbrela căreia s-au regăsit 
Fundațiile și la care s-au conectat și alte organizații în 
contextul unor inițiative naționale.

FONDURI DE URGENȚĂ  
ÎN CONTEXT PANDEMIC

foto: Fundația Comunitară Iași
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Ro-Help a fost printre primele inițiative cărora rețeaua Fundațiilor Comunitare li s-a 
alăturat în calitate de partener oficial și a contribuit activ prin participarea membrilor săi. 
Platformă digitală creată de Code4Romania a fost pusă la dispoziția organizațiilor implicate 
activ în limitarea efectelor epidemiei de Covid-19 pentru a colecta resursele de care 
acestea au mare nevoie. Cu ajutorul acestei platforme au putut fi vizualizate care erau cele 
mai presante nevoi ale organizațiilor de pe teritoriul țării și către care oameni și companii 
puteau alege către ce cauză doreau să doneze sau la ce eforturi își doreau să contribuie.

Federația a făcut parte din Comisia de evaluare și validare a aplicațiilor de acces în platformă.

PROGRAME DE URGENȚĂ / RO-HELP

Inițiativa campaniei a pornit din dorința de a da o mână de ajutor sistemului și de a crește 
capacitatea acestuia de a face față crizei medicale și sociale declanșate de epidemia de 
coronavirus. Sub umbrela Federației și cu sprijinul Asociației pentru Relații Comunitare, 
Fundații Comunitare și organizații nonguvernamentale s-au armonizat și au intervenit în 
plan local pentru a adresa nevoile comunităților apărute încă din prima lună pandemică.

Fondurile strânse în valoare de 210.000 lei au fost mobilizate în plan local și au susținut 
spitale județene, municipale, direcțiile de primiri urgență, medici de familie, servicii 
de ambulanță, SMURD, ISU, voluntarii asociațiilor mobilizate în demers umanitar, prin 
achiziția de echipamente, dispozitive sau consumabile (mănuși, dezinfectanți etc). Aceste 
eforturi au fost completate de intervenții în favoarea categoriilor vulnerabile: cămine de 
bătrâni, colaborări cu Direcții de Asistență Socială și alte organizații de profil.

Campanie SMS 8837   
„Împreună împotriva 
COvID-19”
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PROGRAME DE URGENȚĂ / Împreună împotriva COvID-19

În plan local, Fundațiile Comunitare au acționat ca 
adevărate centre de suport, au creat punți de legătură 
și comunicare între autorități, instituții, spitale, Direcții 
de Asistență Socială, organizații nonguvernamentale și 
grupuri de inițiativă, reușind să crească astfel gradul de 
solidaritate și coordonare între inițiative. 

Fundațiile Comunitare au strâns și au mobilizat 
resurse în valoare de peste 2.400.000 de euro de la 
declanșarea stării de urgență din care au cumpărat 
echipamente și aparatură medicală și au sprijinit 
categorii vulnerabile de persoane în 17 județe.

foto: Fundația Comunitară București
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Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• Împreună pentru sănătate
• Toți pentru Victoria!

Fundația Comunitară Cluj
• Cluj Help

CAMPANII DE SUPORT ÎN CONTEXT COVID-19

Fundația Comunitară Mureș
• Mureș în siguranță
• Oxigen pentru Târgu Mureș

Fundația Comunitară Iași
• Fondul de Urgență 

pentru comunitate

Fundația Comunitară Buzău
• Împreună protejăm Buzăul

Fundația Comunitară Galați
• Galați în siguranță

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc 
• Odorheiul pregătit

Fundația Comunitară Brașov
• Brașovul Pregătit

Fundația Comunitară Dâmbovița
• Campania Solidaritate pentru viață
• Tablete donate elevilor din mediul rural

Fundația Comunitară Vâlcea
• O comunitate pentru spitalele din Vâlcea 

Fundația Comunitară București
• Fondul ING de Urgență 

pentru comunități vulnerabile

Fundația Comunitară Prahova
• Fondul Uniți pentru sănătate

Fundația Comunitară Covasna
• Program umanitar de 

ajutorare cu alimente

Fundația Comunitară Bacău
• Fondul Împreună pentru sănătate

Fundația Comunitară Oradea
• Solidaritate Bihor COVID-19

Fundația Comunitară Alba
• Ajută Alba! Alba te ajută!
• Salvăm vieți împreună
• Ajutăm seniorii

Fundația Comunitară Timișoara
• Solidari în fața COVID-19
• Campania „Oxigen pentru Timișoara”

Fundația Comunitară Banatul Montan
• Donează pentru lupta împotriva COVID-19

Fundația Comunitară Sibiu
• O comunitate pentru sănătate

De la izbucnirea pandemiei COVID-19, doar în primele două luni de la declanșarea stării de urgență, 
Fundațiile Comunitare au strâns și au mobilizat resurse în valoare de 2 milioane de euro pentru 17 
județe din țară, fie că au pornit noi campanii, fie că au adaptat platformele programelor pe care le 
aveau în derulare, pentru a strânge fonduri pentru protejarea comunităților.

1

PROGRAME DE URGENȚĂ / Campanii împotriva COvID-19
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valorificăm potențialul care există în 
comunitate, potențial care se poate actualiza 

doar în condițiile în care oamenii sunt sprijiniți, 
încurajați să facă lucruri care sunt importante în 

momentul de față. 

Mihai Căprioară, Director Executiv Fundația Comunitară Bacău
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Fundațiile comunitare cartografiază nevoile 
și prioritățile de dezvoltare locale, coagulează 
resurse și creează platforme de creștere pentru 
întreaga comunitate. Fundațiile comunitare 
propun un model filantropic creativ în care 
oamenii sunt motorul schimbării prin inițiativele, 
perseverența și implicarea pe care le investesc 
în proiecte cu sens. În plus, există o serie de 
programe cu obiective strategice naționale 
pe care Federația le inițiază, le susține și le 
coordonează, iar Fundațiile le declină în plan local 
respectând o identitate comună, mesaje unitare 
și accesând suport și instrumente comune.

PROGRAME

foto: Fundația Comunitară Oradea



12

Fondul pentru un viitor mai bun  
în comunități 

Inițiativa programului „Fondul pentru un 
viitor mai bun în comunități” a venit ca un 
răspuns la nevoile reale ale comunității 
și este o măsură prin care Lidl România 
și Federația Fundațiile Comunitare din 
România și-au propus să sprijine acțiuni 
relevante, cu impact pe termen lung, în 
construirea de punți și soluții locale pe teme 
de educație și mediu, dinspre comunitate, 
pentru comunitate. Fondul pentru un viitor 
mai bun, finanțat de Lidl România, este 
coordonat de Federație și declinat în plan 
local de fundații comunitare.

La prima ediție, programul desfășurat 
simultan în alte 6 orașe din țară (Brașov, 
Brăila, Buftea, Cluj, Oradea și Vaslui) a 
finanțat 49 de inițiative locale cu o mobilizare 
impresionantă, care au însumat peste 700 
de acțiuni civice, mii de ore de voluntariat, 
și zeci de mii de cetățeni implicați direct sau 
indirect, ca urmare a rezultatelor ediției pilot. 

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități 
s-a dezvoltat mizând pe rețelele de oameni 
implicați pe care le-am construit în timp, pe 
ONG-uri cu experiență, și pe dorința mediului 
privat de a susține transformarea societății. 

Programul continuă să crească, adaugă 
comunități și ediții noi. 

PROGRAME NAȚIONALE / FONDUL PENTRU UN vIITOR MAI BUN ÎN COMUNITĂȚI
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PROGRAME NAȚIONALE / FONDUL PENTRU UN vIITOR MAI BUN ÎN COMUNITĂȚI

3016
1,430,000 lei 49 de inițiative

comunități inițiatori 

pentru comunități.
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O fundație comunitară este o „Clinică de wellness 
comunitar” unde se verifică în permanență „starea 
de sănătate” a Comunității, se determină care sunt 

parametrii la care aceasta poate să funcționeze 
optim, pe ce căi parametrii pot fi atinși și se ocupă de 
asigurarea resurselor necesare în acest scop, pe care 

le pune la dispoziția unor organizații specializate. 

Petru Cniș, Trezorier Fundația Comunitară Banatul Montan
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Fondul Științescu este o mișcare 
națională care-i încurajează pe cei pasionați 
să le arate copiilor - prin experiment, 
activități practice și joc - acea latură a 
disciplinelor științifice care cu greu poate 
fi descrisă în manuale. Științescu, a cărui 
menire e să-i ajute pe copii să descopere 
sensul ultim al științelor, le oferă mentorilor 
- profesori, elevi, studenți, profesioniști 
din toate domeniile - finanțări, resurse, 
îndrumare, sprijin.

Cu sprijinul financiar al Romanian-
American Foundation și susținut de 
Federația Fundațiile Comunitare din 
România, Științescu este un mecanism care 
funcționează din 2015 încoace, de când 
s-au derulat primele proiecte pilot din țară.

Programul a arătat că poate coagula 
energie operațională, bani din comunitate 
și educatori inimoși, gata să le povestească 
elevilor despre științe și în alt mod decât 
cel clasic - și care au nevoie, pentru a-și 
construi proiectele, de resurse modeste.

Fondul Științescu este un program 
dezvoltat de Fundațiile Comunitare din:

PROGRAME NAȚIONALE / FONDUL șTIINȚESCU

• Sibiu
• București
• Iași
• Cluj
• Brașov
• Mureș
• Galați

• Odorheiu
       Secuiesc
• Bacău
• Oradea
• Țara Făgărașului
• Prahova
• Timișoara
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PROGRAME NAȚIONALE / FONDUL șTIINȚESCU

Științescu în Comunități 2016-2020

13 >54.800 >850>450 4.3 mil RON 
Fundații 

Comunitare
beneficiari direcți 
(copii, tineri/elevi)

parteneri locali (ONG-uri, 
companii, instituții publice)

proiecte 
finanțate

finanțări către 
comunitate

Anul lansării programului Științescu
Fundațiile prezente din 2015 au participat la pilotarea programului
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  ...am șansa să interacționez și să relaționez cu 
oameni vii, curajoși, autentici, spectaculoși, cu 
misiuni personale pe care și le urmează și cu o 

poveste caldă ca sufletul lor. 

Laura Popeea, Director Executiv Fundația Comunitară Brașov
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Fundațiile Comunitare creează contexte de lucru în 
care sectorul privat, sectorul public și societatea civilă 

se întâlnesc, colaborează și generează soluții și procese 
de dezvoltare comunitară. Aceste puncte de întâlnire 
și colaborare iau adesea forma fondurilor tematice și 
numite ca soluții strategice de investiții cu impact pe 
termen lung. 

În 2020, Fundațiile Comunitare au dezvoltat fonduri 
tematice și numite prin care au susținut proiecte și 
inițiative care au adresat printre altele: pregătirea în cazul 
unui dezastru, egalitatea de gen, revitalizarea unor spații 
urbane, susținerea unor cazuri medicale, împăduriri, 
educație STEAM. 

PROGRAME / FONDURI NUMITE 
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O  companie sau o persoană poate susține cauze locale, regionale 
sau naționale într-un mod personalizat, conectat cu nevoile 

comunității și cu specificul său. Aceste programe pot primi numele 
donatorilor, care stabilesc, împreună cu fundațiile, destinația 
sumelor investite și procesul prin care aceștia ajung la proiectele 
din comunitate. E ca și cum compania care donează ar avea propria 
fundație, dar fără să se încurce în proceduri birocratice și fără să 
piardă bani sau timp în acele proceduri. Fondul care poartă numele 
donatorilor îi reprezintă în totalitate. Ei hotărăsc în ce domeniu vor 
să producă o schimbare, care sunt oamenii în care au încredere să 
construiască schimbarea, cine sunt cei pe care îi vor ajuta. Pentru 
companii, un astfel de program este o variantă de a investi strategic 
în comunitate și de a sprijini dezvoltarea comunității respective, așa 
încât aceasta să fie una sănătoasă, în care compania, la rândul ei, se 
poate dezvolta armonios.

Beneficiile înființării unui fond numit 

• Faci investiții de durată
• Dezvolți spiritul de inițiativă și puterea de colaborare
• Îți pui amprenta în comunitățile în care activezi
• Comunici obiectivele filantropice ale companiei
• Costuri minime de implementare și evaluare.  

PROGRAME / FONDURI NUMITE

foto: Fondul pentru un viitor mai bun în comunități - Fundația Comunitară Galați
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PROGRAME / FONDURI TEMATICE

Pentru a obține un impact pozitiv în comunitățile în 
care activează, fundațiile comunitare acționează în 

primul rând prin crearea și administrarea transparentă 
a unor fonduri cu destinație definită. Aceste fonduri sunt 
de mai multe tipuri, în funcție de modul de constituire și 
destinația lor. În cazul fondurilor tematice, contribuțiile 
aparțin unui număr divers și cât mai mare de donatori, 
fiind direcționate către o singură cauză sau temă. Scopul 
lor poate fi stabilit la inițiativa fundației sau a unui donator 
și susține dezvoltarea unui anumit domeniu sau poate 
stimula o abordare specifică a problemelor.

foto: Bucureștiul pregătit - Fundația Comunitară București
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Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• 

Făgărașului
• Fondul Fundației Mihai și Maria Frățilă (Fondul FMMF)
• Fondul Științescu Țara Făgărașului
• Mândra Chic
• Fondul pentru Susținerea Grupurilor de Inițiativă și a 

Liderilor din Comunitate
• Fondul Orașul din Vitrină
• Fond Spital

Fundația Comunitară Cluj
• Fondul pentru un viitor mai bun în comunități
• Lorand pentru Ferdinand
• Împreună pentru Simo
• Proiectul STE(A)M BOX
• Proiectul Meșter STE(A)M BOX, la Bonțida
• Fondul Științescu Cluj
• RezervaTare și Edutecha
• Programul 65+

FONDURI NUMITE ȘI TEMATICE

Fundația Comunitară Iași
• Fondul Transgor Logistik
• Fondul pentru un viitor mai 

bun în comunități Vaslui
• Fondul Iașul mai bun

Fundația Comunitară Galați
• Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități
• Fondul Științescu Galați

Fundația Comunitară Brașov
• Fondul pentru un viitor mai 

bun în comunitățI
• Fondul Științescu Brașov

Fundația Comunitară București
• Fondul pentru un viitor mai bun în comunități
• Fondul IKEA pentru educație și dezvoltare
• Fondul IKEA pentru egalitate de gen
• Fondul IKEA pentru mediul urban
• Bucureștiul Pregătit
• Fondul Științescu București

Fundația Comunitară Prahova
• Fondul Științescu Prahova
• Fondul Fapte bune pentru Mediu
• Fapte bune pentru mediu – Împreună 

învățăm să protejăm mediul

Fundația Comunitară Covasna
• Poarta de Soare
• Un pom pentru generația viitoare

Fundația Comunitară Oradea
• Fondul pentru un viitor mai 

bun în comunități
• Fondul „Educație pentru azi” 
Fundația Comunitară Timișoara
• Fondul Științescu Timișoara
• FACEM
• Grădinescu Timișoara Greenfeel

Dacă fondurile numite sunt soluții pentru companii și persoane de a investi strategic în comunitate 
hotărând domeniul în care vor să producă o schimbare, fondurile tematice sunt lansate la inițiativa 
Fundațiilor Comunitare care facilitează crearea și administrarea transparentă a unor fonduri cu 

4

LEGENDA

Fonduri numite
Fonduri tematice

Fundația Comunitară Bacău
• Fondul Științescu Bacău

Fundația Comunitară Sibiu
• Fondul Științescu Sibiu

Fundația Comunitară Mureș
• Fondul Științescu Mureș

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc 
• Fondul Heuréka 4.0
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În mișcarea de fundații comunitare i-am 
descoperit pe acei oameni care cred că pot 

schimba lumea, care îndrăznesc să pornească
pe cărări nebătătorite deja de alții, acei oameni

care își asumă riscul de a fi ei pionierii
în procesul de lucru cu comunitățile,

acei oameni care acordă primii încrederea.

Ana Mircioagă, Grants Manager Fundația Comunitară București
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PROGRAME / FONDURI DE BURSE șI PROGRAME DE EDUCAȚIE

Educația este una dintre prioritățile strategice de 
lucru ale Fundațiilor Comunitare și se oglindește 

în portofoliul de activitate sub forma fondurilor de 
burse, a programelor de educație precum Fondul 
Științescu, a hub-urilor și a centrelor comunitare în 
care se derulează cursuri, a campaniilor de educație 
sau a programelor de leadership. În ultimii 12 ani au 
fost acordate peste 1860 de granturi pentru educație 
în valoare de 11.000.000 lei.

Pe lângă sprijinul financiar, fundația susține 
construirea de relații în cadrul programelor aducând 
împreună bursieri, grantees, mentori, sponsori 
și conturează o comunitate care sprijină tinerii, 
care identifică nevoi, pune în valoare așteptările 
și dezvoltarea următoarelor generații, personal și 
profesional. 

În 2020, fondurile de burse și celelalte programe 
de educație și-au găsit continuitatea și au fost 
completate de intervenții de suport în digitalizare în 
context pandemic. 

foto: FC Galați, FC Iași, FC Prahova
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Fundația Comunitară Iași
• Fondul de Burse Centric
• Fondul de burse „Dragoș Filipescu”
• Fondul de burse al Fundației Comunitare Iași
• Carul cu științe
• Suport pentru școlile Dumești, Mădârjac și Popești

Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• Fondul de Burse pentru excelență
• YouthBank
• Fondul de burse ”Bilka” - Pentru 

educație în Țara Făgărașului
• Științescu Țara Făgărașului

Fundația Comunitară Cluj
• Proiectul STE(A)M BOX
• Proiectul Meșter STE(A)M BOX, la Bonțida
• RezervaTare și Edutecha
• Lorand pentru Ferdinand
• Împreună pentru Simo
• Științescu Cluj

FONDURI DE BURSE ȘI PROGRAME DE EDUCAȚIE

Fundația Comunitară Mureș
• Educație pentru siguranță
• Academia Velo
• Științescu-Richter

Fundația Comunitară Buzău
• Fondul de Burse

Fundația Comunitară Galați
• Fondul de burse
• Științescu Galați

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc 
• Fondul Heuréka 4.0

Fundația Comunitară Brașov
• Științescu Brașov

Fundația Comunitară București
• Fondul IKEA pentru educație și dezvoltare
• Științescu București

Fundația Comunitară Prahova
• Științescu Prahova

Fundația Comunitară Covasna
• Suport pentru digitalizarea 

educației în comunitate

Fundația Comunitară Bacău
• Fondul de Burse
• Științescu Bacău

Fundația Comunitară Oradea
• Fondul de Burse
• Bursa Talentelor
• Comuniteca
• YouthCommUNITY
• Fondul „Educație pentru azi”

Fundația Comunitară Alba
• Changemakers
• Conferința de 

management al carierei

Fundația Comunitară Timișoara
• Campania „Împreună pentru 

educația online”
• Științescu Timișoara

Fundația Comunitară Sibiu
• Științescu Sibiu

Educația se înscrie în domeniile strategice prioritare pentru Fundațiile Comunitare. În 2020, au fost 
dezvoltate sau continuate fondurile de burse, proiectele sau programele de promovare a educației 
prin științe și experimente în rândul elevilor și tinerilor, dar au fost inițiate și intervenții de suport 
pentru digitalizare în contextul pandemic.

LEGENDA

Fonduri de Burse
Programe și proiecte de educație
Științescu

2
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Când am intrat în mișcarea fundațiilor comunitare ne-a 
spus cineva să ținem minte ultimul job căci va fi ultimul loc de 

muncă normal la care am fost. Se pare că a avut dreptate. Dar aceasată 
anormalitate a sa vine la pachet cu o frumusețe, motivare permanentă, 
oameni cu inițiativă, viziuni pe termen lung, conectarea și crearea unei 

rețele a oamenilor „schimbă lume”.  
Când te depășesc raportările, facturile și emailurile, trebuie doar să stai 

puțin cu tine și să îți aduci aminte motivul și motivarea pentru care ești 
aici.  Bine, asta nu cred că te ajută neapărat să poți să explici cuiva exact 

ce faci tu la fundația comunitară ... dar poate în viitorul apropiat nici nu va 
mai fi nevoie să faci asta pentru că toată lumea va ști deja.

Aurelia Cășaru, Director Executiv Fundația Comunitară Buzău
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Evenimentele sportive și Cercurile de 
donatori sunt platforme filantropice 
de tradiție în universul programelor 
Fundațiilor Comunitare. Prin intermediul 
lor, sute de proiecte prind viață și 
generează schimbări pozitive în colțuri 
ale comunității care necesită inovație, 
revitalizare, atenție, grijă și sunt prioritare 
pentru oamenii locului. 

EVENIMENTE 
FILANTROPICE 

foto: Bogdan Dincă
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EvENIMENTE FILANTROPICE / SWIMATHON

Swimathon este una dintre cele mai importante 
platforme de fundraising din România.

Fundațiile Comunitare din România încurajează 
generozitatea, solidaritatea și activismul local prin faptul 
că le dau oamenilor șansa să se implice în mod direct 
în rezolvarea problemelor care îi afectează. Platformă 
de atragere de fonduri pentru cauze relevante din 
comunitatea locală, la Swimathon participă grupuri de 
inițiativă, companii, organizații și oameni preocupați de 
transformarea comunitară. 

În 2020, respectând restricțiile, Fundațiile 
Comunitare București și Oradea au adaptat 
și transformat Swimathon într-un format de 
siguranță în context pandemic arătând că nu există 
limite de spațiu, timp și mai ales de generozitate. 

Cum funcționează? 
1. Organizațiile sau grupurile de inițiativă înscriu 

cauze din comunitatea locală 

2. Companiile și înotătorii aleg cauza pentru 

care se implică 

3. Donatorii licitează pentru fiecare lungime de 

bazin înotată de favoriții lor
foto: Fundația Comunitară Oradea
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Înotători „virtuali” și reali

Donatori și suporteri

lei fonduri atrase

Cauze finanțate

482
4.584 

39
685.785 

EvENIMENTE FILANTROPICE /SWIMATHON

foto: Fundația Comunitară București
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Practic, de când lucrez pentru fundația comunității 
clujene, am coborât cu picioarele foarte pe pământ, 

undeva până la glezne :-). De aici, de jos, am 
constatat că se văd mult mai bine faptele bune, 

acele acțiuni îndreptate spre binele comun, care au 
la bază generozitatea și disperarea de a lăsa ceva 

semnificativ în urma ta. 

Marian Dobre, Director Executiv Fundația Comunitară Cluj
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EvENIMENTE FILANTROPICE / ALERGARE

Când oamenii sunt invitați să participe, să se implice 
în mod direct și să aleagă cauza pe care vor să o 

susțină, ei sunt mai motivați, mai energici și determinați 
să contribuie. Fiecare pas pe care îl fac participanții 
la evenimentele de alergare organizate de fundațiile 
comunitare din România este expresia unui angajament, 
a spiritului de inițiativă și a apartenenței comunitare. 
Aceste evenimente sunt platforme de atragere de 
fonduri care aduc împreună într-o mare echipă: oameni 
activi, organizații dinamice și companii implicate. 

În 2020, Fundațiile Comunitare au organizat în 
condiții de siguranță, cu start decalat și toate 
măsurile de precauție necesare, evenimente 
de alergare care au reconectat și energizat 
comunitățile locale în susținerea cauzelor și 
inițiativelor necesare.

Cum funcționează? 
1. Organizațiile sau grupurile de inițiativă înscriu 

cauze din comunitatea locală 

2. Companiile și alergătorii aleg cauza pentru 

care se implică 

3. Donatorii licitează pentru fiecare kilometru 

alergat de favoriții lor

foto: Alexandra Micu
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EvENIMENTE FILANTROPICE / ALERGARE

foto: Florin Țintea

alergători

donatori

lei fonduri atrase

cauze finanțate

3708
8548

88
1,206,741 

• Fundația Comunitară Banatul 
Montan - Comunitate în 
mișcare & AlerGând la Pădure

• Fundația Comunitară Galați - 
Semimaraton Galați

• Fundația Comunitară Odorheiu 
Secuiesc - Run fot It!

• Fundația Comunitară Sibiu - 
Maratonul Internațional Sibiu

• Fundația Comunitară Timișoara 
- Timotion

• Fundația Comunitară Vâlcea - 
Vâlcea Forest Run

În 2020, comunități au fost puse în mișcare de:
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Lucru cu comunitatea înseamnă în primul 
rând lucru cu tine însuți. Dezvoltare comunitară 

fără spirit comunitar nu există. Asta înseamnă: deschidere, 
acceptare, pozitivism, cinste, empatie și dăruire. Iubire 

necondiționată. A ajuta oamenii, fără interese deschise sau 
ascunse. Nu este ușor, însă valorile adevărate le putem 

dezvolta prin procese de învățare, în mod conștient, și 
numai astfel putem afirma cu adevărat, că facem parte din 

comunitatea celor care produc schimbări în bine în comunități.

Kinga Bereczki, Director Executiv Fundația Comunitară Covasna
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EvENIMENTE FILANTROPICE / CICLISM

Evenimentele de ciclism sunt acele competiții în 
care există un singur mare câștigător: comunitatea. 

Organizate din 2012 de fundațiile comunitare din 
România, evenimentele de ciclism precum Bikeathon 
reușesc să pună în mișcare anual sute de participanți 
care încurajează și susțin dezvoltarea de proiecte cu 
impact în comunități. Ele combină bucuria de a face 
mișcare cu bucuria de a dărui, leagă prietenii și susțin 
dezvoltarea comunității prin puterea camaraderiei. 

În 2020, Fundațiile Comunitare Mureș și Țara 
Făgărașului au regândit formatul respectând 
condițiile de siguranță și au menținut implicarea 
oamenilor cu inițiativă pentru a susține proiecte 
importante pentru comunitate.

Cum funcționează? 
1. Organizațiile sau grupurile de inițiativă înscriu 

cauze din comunitatea locală 

2. Companiile și cicliștii aleg cauza pentru care 

se implică 

3. Donatorii licitează pentru fiecare tur de 

biciclete finalizat de favoriții lor

foto: FC Țara Făgărașului
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Bicicliști  
„virtuali” și reali

Suporteri și donatori

lei fonduri atrase

cauze finanțate

229
61

8
19.489 

EvENIMENTE FILANTROPICE / CICLISM

foto: FC Țara Făgărașului
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Rolul unei fundații este să adune oamenii comunității 
în jurul unor idei  faine de dezvoltare, fapte bune, timp de calitate 

petrecut împreună și de a-i stimula să folosească resursele de 
orice tip pentru dezvoltarea comunității.  

Apartenența la mișcare este ,,substratul fertil” care ne ajută să 
creștem. Împărtășim idei și proiecte, ne adunăm pentru învățare 

și inspirație, ne susținem reciproc, suntem animați de același ideal 
,,crearea acelei comunități faine în care îmi este drag să trăiesc”.

Irina Constantinescu, Director Executiv Fundația Comunitară Dâmbovița
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EvENIMENTE FILANTROPICE / CURSA CU OBSTACOLE

Acolo unde alții văd obstacole, eroii văd 
provocări ce pot fi transformate în triumfuri 

care revitalizează întreaga comunitate. Anual, 
aceștia se aliniază la start cu cea mai puternică 
motivație, aceea de a susține și promova proiecte 
de educație, sănătate, dezvoltare urbană și 
inovație socială. 

De 6 ani, Fundația Comunitară Brașov 
organizează Brașov Heroes, cursa cu 
obstacole a comunității. În 2020, în cadrul 
ediției a șaptea, într-un format adaptat 
restricțiilor de pandemie și cu focus pe 
o campanie online axată pe donațiile 
individuale, implicând donatorii corporate și 
activând ambasadorii cauzelor, Fundația a 
susținut 7 proiecte.

foto: Fundația Comunitară Brașov
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alergători

donatori

lei fonduri atrase

cauze finanțate

270
435 

7
142,000

EvENIMENTE FILANTROPICE / CURSA CU OBSTACOLE

foto: Ștefan Balaș
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Să faci parte din schimbarea pe care o poate 
produce o Fundație Comunitară este un privilegiu.  

Deși uneori poate părea ca bați la uși închise, capacitatea 
unei Fundații Comunitare este de a găsi cheia potrivită 

pentru fiecare ușă,  de a identifica resurse și a scoate la 
lumină soluții pentru rezolvarea problemelor locale. 

Să văd cum o comunitate care își suflecă mânecile 
poate muta munții din loc este combustibilul care îmi 

alimentează fiecare dimineață. 

Liliana Cristea, Director Executiv Fundația Comunitară
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EvENIMENTE FILANTROPICE / CERCURI DE DONATORI 

Cercul de donatori este un cerc al încrederii 
care acționează pe raza întregii comunități 

prin energia și susținerea celor care au inițiative 
și propun proiecte, pe de-o parte, și a celor care 
contribuie cu donații, pe de altă parte. El este o 
modalitate interactivă și dinamică de strângere de 
fonduri prin care ONG-uri sau grupuri de inițiativă 
își susțin proiectele în fața unui public, format din 
persoane care doresc să aducă o schimbare în 
comunitatea lor. 

Compasul care unește aceste energii pentru 
impact colectiv este fiecare Fundație Comunitară 
care activează local și aduce oamenii împreună.

Primul Cerc de donatori din România a avut loc 
la București în 2013. De atunci, cercurile s-au 
extins și în alte 11 comunități. În 2020, Cercul a 
fost organizat într-un format virtual de Fundațiile 
Comunitare Odorheiu Secuiesc și Mureș.

foto: Fundația Comunitară Mureș
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Dacă vrei să definești „comunitatea” trebuie să 
cunoști comunitățile pe care, la prima vedere, ai putea 

să le definești ca niște comunități mici, dar care, de 
fapt, sunt „comunități – sursă de inspirație” - 

Doris-Amalia Cojocariu, Grants Manager Fundația Comunitară Iași
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PROIECTE ȘI 
EVENIMENTE DE 
REVITALIZARE 
ȘI CAPACITARE 
URBANĂ
De la grădini urbane, la reamanajări în 
parcuri, skate park, acțiuni de ecologizare, 
cursuri de leadership, ateliere de jurnalism, 
educație rutieră pentru bicicliști, proiecte de 
revalorificare a patrimoniului național, proiectele 
și evenimentele inițiate de Fundații revitalizează 
cartiere, orașe, comunități. Prin intermediul 
acestora grupuri de inițiativă, organizații și 
oameni cu inițiativă își sporesc capacitatea, 
comunică și construiesc relații de încredere pe 
termen lung. 

foto: Fundația Comunitară Țara Făgărașului
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Fundația Comunitară Iași
•	 Skate	Park
•	 I	Donate	My	Birthday
•	 Raluca	Moiseanu	Memorial	Fund

Fundația Comunitară Țara Făgărașului
•	 Acasă	la	origini
•	 Ecologizare	râul	Olt
•	 Cercul	Donatorilor
•	 Program	„Țara	Făgărașului	e	Acasă”

Fundația Comunitară Vâlcea 
•	 Infrstructură	pentru	cetățeni
•	 Acasă	la	origini
•	 Atelierul	de	Jurnalism	Comunitar
•	 Diaspora	Vâlceană

PROGRAME dE REvitAlizARE și cAPAcitARE în cOMunitAtE

Fundația Comunitară Mureș
•	 Safe4Cycle
•	 Breakfast	4	bikers
•	 Educație	pentru	siguranță
•	 Cercul	de	Donatori

Fundația Comunitară Galați
•	 LemonAID
•	 Generații
•	 Leru.ro

Fundația Comunitară  
Odorheiu Secuiesc 
•	 Clacă	urbană
•	 INIMĂ	din	dopuri
•	 Mozaic	din	capace	de	PET
•	 Cei	din	Odorhei	în	lumea	mare
•	 Virtualis	Odaado	Est

Fundația Comunitară Brașov
•	 Harta	Binelui

Fundația Comunitară București
•	 Bucharest	Powered	by	People

Fundația Comunitară Covasna
•	 Proiect	de	revitalizare	a	unui	bloc
•	 Card	Comunitar
•	 Intergenerații
•	 Dezvoltare	portal	pentru	

comercializarea	produselor	locale
•	 Strângere	de	fonduri	sub	forma	

unui	concert	blues
•	 Înfrumusețarea	spațiilor	publice	din	

orașul	Covasna	cu	Cutii	de	cărți
•	 Cercul	de	Donatori

Fundația Comunitară Bacău
•	 Re(discover)	Bacău

Fundația Comunitară Oradea
•	 Parcul	Libertății
•	 Parc	de	joacă	din	Salonta
•	 11even	Experiences

Fundația Comunitară Alba-Iulia
•	 Săptămâna	voluntariatului

Fundația Comunitară Timișoara
•	 Infrastructură	pentru	cetățeni

Fundația Comunitară Sibiu
•	 Ghidul	de	sibian
•	 Squad
•	 Sibiul	Verde

Prin toate aceste programe, fundațiile comunitare cartografiază nevoile și prioritățile de dezvoltare 
locale, coagulează resurse și creează platforme de creștere pentru întreaga comunitate.   lEGEndA

Programe	și	proiecte	în	comunitate
Program	diaspora
Cercul	donatorilor

5
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Rolul unei fundații comunitare este să fie 
catalizatorul ideilor bune dintr-o comunitate —  

să ajute inițiatorii de idei, proiecte pentru a crește 
și a le implementa în folosul comunității. 

 Sándor Gál, Director executiv Fundația Comunitară Mureș
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PROGRAME DE 
SUSTENABILITATE
Fundațiile Comunitare se pregătesc 
pentru următorul pas în dezvoltarea lor ca 
organizații de reper în mijlocul comunităților 
în care activează. Una dintre măsurile 
strategice este crearea unei rezerve 
financiare permanente care să asigure 
stabilitatea și dezvoltarea în perspectivă.
Ghidați de consultanți cu peste 20 de ani 
experiență în domeniul filantropiei, liderii 
Fundațiilor Comunitare pun în practică și 
construiesc relații de încredere cu donatorii 
interesați să contribuie pe termen lung în 
strategia, viziunea și programele fundației 
care de-a lungul anilor și-au dovedit valoarea.

”Endowment is the mark of maturity. 

This is true for civil society organizations, 

particularly for foundations, but also for 

private universities, museums, hospitals 

or other institutions. There are plenty 

of examples of endowed 

organizations that would 

not be here if it were 

not for the permanent 

private investment that 

someone made – long 

ago, or just recently.”

Jan Kroupa, international consultant, trainer  

and researcher in the field of philanthropy
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Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• Fondul permanent al Țării Făgărașului
• Fond Club 100

Fundația Comunitară Cluj
• Fond de rezervă

PROGRAME DE SUSTENABILITATE

Fundația Comunitară Mureș
• Fond de rezervă

Fundația Comunitară Iași
• Fond de rezervă

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc  
• Fond de rezervă
• 

Fundația Comunitară Brașov
• Fond de rezervă

Fundația Comunitară Bacău
• Fond de rezervă

Fundația Comunitară Oradea
• Fond de rezervă

Fundațiile Comunitare se pregătesc pentru următorul pas în dezvoltarea lor ca organizații de reper 
în mijlocul comunităților în care activează. Una dintre măsurile strategice este crearea unei rezerve 

6
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Individualismul nu este sustenabil. Acolo unde activează 
fundații comunitare înseamnă că este deja o comunitate 

mai conștientă, mai organizată, mai focusată spre un 
viitor sustenabil.

Rozália Csáki, Director Executiv Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc
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MEMBERSHIP 
ȘI CONTRIBUȚII 
ÎN SECTORUL 
NONGUVERNAMENTAL
Unul dintre obiectivele cheie ale Fundațiilor 
Comunitare este să sprijine și să susțină creșterea 
organizațiilor nonguvernamentale și a grupurilor de 
inițiativă, dar mai ales să le stimuleze să își asume 
rolul în dezvoltarea orașelor și comunităților locale 
în care activează. Prin sistemul relațional pe care 
Fundațiile îl simbolizează în comunitățile lor în 
raport cu autoritățile, societatea civilă, companii, ele 
au devenit un partener strategic la nivel național 
pentru inițiative transversale în cadrul sectoarelor 
privat și nonguvernamental. Sub umbrela 
Federației, Fundațiile cu contribuit la dezvoltarea 
de instrumente și resurse și au susținut contexte 
de reprezentare în favoarea profesionalizării 
filantropiei în România.

foto: Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc
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Platforma Donatorilor este platforma care oferă pentru prima dată o imagine mai 
clară asupra domeniilor finanțate (și subfinanțate) și va contribui la o distribuire mai 
bună a finanțărilor având ca reper nu doar direcția internă a finanțatorului, ci și ceea 
se întâmplă în tot ecosistemul. Până în luna aprilie 2021, în Platforma Donatorilor s-au 
deschis date din partea a 15 finanțatori și 19 Fundații Comunitare, reprezentând granturi 
în valoare totală de 45,7 milioane de euro. Platforma este dezvoltată de Code4Romania.

VotONG este platforma prin care societatea civilă își alege reprezentanții transparent, 
printr-un proces electiv bazat pe o participare deschisă a cât mai multor ONG-uri. Este 
proiectată de Code for Romania în Civic Labs, iar Federația s-a implicat activ în prima 
rundă de alegeri în cadrul Comisiei de Evaluare a candidaturilor.

Coaliția pentru Educație Digitală sprijină dezvoltarea educației digitale de calitate 
în România și adaptarea ofertei educaționale astfel încât aceasta să pregătească copiii 
și tinerii pentru transformarea societății și a pieței muncii sub impactul tendințelor 
tehnologice. Federația este membru fondator alături de alte opt organizații. În 2020 
CED a avut întâlniri cu Ministerul Educației și Cercetării pentru a consolida o relație 
ca partener strategic în dezvoltarea de planuri naționale, dar și în consultarea publică 
privind Strategia de digitalizare a educației 2021-2027.

MEMBERSHIP șI CONTRIBUȚII ÎN SECTORUL NONGUvERNAMENTAL
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A fi fericiți presupune să trecem de la „eu” la „noi”. 

Teodora Albiter, Grants Manager Fundația Comunitară Oradea
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PROGRAME ȘI PROCESE 
DE CONSOLIDARE A 
FUNDAȚIILOR COMUNITARE

FFCR pune la dispoziția membrilor săi o platformă de 
comunicare și colaborare, oportunități, instrumente și resurse 
menite să crească reziliența și capacitatea membrilor săi. 
Federația are misiunea de a facilita și de a conecta Fundațiile 
Comunitare într-o puternică mișcare națională.
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PROGRAME șI PROCESE DE CONSOLIDARE A FUNDAȚIILOR COMUNITARE / 

PROGRAMUL DE 
DEZvOLTARE A CAPACITĂȚII 
ORGANIZAȚIONALE FFCR

Scopul programului de Capacity Building (2019-2021) 
este de întărire a capacității organizaționale FFCR 
prin dezvoltarea de activități împreună cu membri 
în cadrul celor patru arii: generare de soluții pentru 
probleme comune, susținere a învățării, colaborare 
pentru proiecte comune, articulare a valorilor 
comune, reprezentare și guvernanță. Programul de 
Capacity Building este finanțat de Romanian-American 
Foundation și declină strategia generală FFCR. 
Include procese precum alinierea la standardele și 
principiile specifice Fundațiilor Comunitare, contexte 
de comunicare periodică între membri, coalizarea în 
organizarea unor aplicații sau inițiative comune.

• Grupuri de lucru și comunicare
• Campania SMS de suport în context 

COVID_31 organizații 
• Cartografieri nevoi la nivelul rețelei 

Colectare date 
• Infografice 
• Aplicații 
• Evaluare standarde
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PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ 
TEHNICĂ DEDICATĂ 
FUNDAȚIILOR COMUNITARE

Programul de Asistență Tehnică dedicată Fundațiilor Comunitare 
(2020-2022), finanțat de Romanian-American Foundation, 
este programul de suport prin care Federația își propune să 
întărească și să dezvolte capacitatea fundațiilor comunitare 
pentru a-și susține misiunea în plan local prin inițierea unor 
procese dinamice de lucru cu contribuția activă a membrilor 
rețelei. Principalele componente ale programului vizează 
dezvoltarea de instrumente în sustenabilitate; suport național în 
dezvoltarea Fondului Științescu; susținerea membrilor consiliilor 
directoare; consolidarea profilului de grantmaker la nivelul 
rețelei; precum și facilitarea accesului și împărtășirea cu membrii 
a diferitor oportunități și resurse. Programul de susținere a 
capacității fundațiilor comunitare este un proces de suport și 
capacitare a oamenilor care formează această rețea pusă în 
mișcare prin abilitățile, competențele și atașamentul acestora 
față de principii și valori comune.

• Contexte de învățare pe Endowment 

• Grup de Lucru Științescu

• Grup de lucru în Sustenabilitate 

• Parteneriate

• Noaptea Cercetătorilor - Program finanțat 
Horizon Europe

PROGRAME șI PROCESE DE CONSOLIDARE A FUNDAȚIILOR COMUNITARE /
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ECFI LEARNING LAB
FOR CHANGEMAkERS

După ce a aplicat și a primit o bursă din 
partea European Community Foundation 
Initiative, Manager de Comunicare Fondul 
pentru un viitor mai bun în comunități, 
a transformat-o într-un câștig pentru 
întreaga rețea. Pe parcursul a mai mult 
de două luni, Andreea a studiat, cercetat 
și explorat gândirea sistemică și impactul 
colectiv ca direcții complementare pentru 
sustenabilitate. Lucrarea a fost publicată și 
a devenit o resursă pentru colegii din rețea, 
dar și pentru partenerii strategici ai rețelei 
interesați de misiunea, rolul și impactul pe 
care mișcare îl are. 

PROGRAME șI PROCESE DE CONSOLIDARE A FUNDAȚIILOR COMUNITARE / 

Unlocking systems change.
A power-proposition for 
community foundations.

as systemic value
SUSTAINABILITY

By Andreea Alexandrov
— Romanian Federation of Community Foundations 
andreea.alexandrov@ffcr.ro

A paper supported by 
THE EUROPEAN COMMUNITY 
FOUNDATION INITIATIVE (ECFI) 
in the context of ECFI LEARNING 
LAB FOR CHANGEMAKERS, 
oct.-dec. 2020
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GRUPURI șI CONTEXTE  
DE LUCRU

În 2020, Federația a funcționat mai mult ca niciodată 
ca o platformă de sharing și interacțiune atât 
la nivelul rețelei, între membri, dar și ca nod de 
comunicare pentru propuneri și inițiative din afara 
mișcării și destinate fundațiilor comunitare, la nivel 
național sau regional.

Printre cele mai active grupuri de lucru 
facilitate de Federație:

• Comitetul Pentru Standarde format din 6 reprezenți 
din rețea care au misiunea de a conduce procesele de 
evaluare la nivelul membrilor FFCR și de a-i susține în 
alinierea la standardele naționale.

• Grupul Directorilor Executivi în care cei 18 lideri 
se reunesc pentru a se consulta în contexte dinamice, 
pentru a împărtăși și pentru a lua decizii împreună la 
nivelul rețelei.

• Coordonatorii locali Științescu, 13 grant managers, 
vin împreună periodic dornici de a împărtăși bune 
practici în cadrul celui mai iubit program național de 
educație STEAM.

• Grupurile tematice Fondului pentru un viitor mai 
bun în comunitate reunesc grant mangers, oameni de 
comunicare și directori executivi conectați și aliniați în 
dezvoltarea bunelor practici de program.

• Grupul Fundațiilor Comunitare care dezvoltă 
Fondul de Rezervă este format din 11 reprezentanți 
care și-au asumat un proces susținut de învățare și 
dezvoltare pe termen de câțiva ani. 

PROGRAME șI PROCESE DE CONSOLIDARE A FUNDAȚIILOR COMUNITARE / 
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Oamenii au nevoie de o motivație constantă, de sprijin și 
mai ales imbold. Reușim să mobilizăm oamenii  

din jurul nostru oferindu-le inspirație și motivație pentru 
a face mai multe lucruri. 

 Bianca Dăniță, Grants Manager Fundația Comunitară Prahova
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PLATFORMĂ INTERNĂ DE 
RESURSE șI COMUNICARE 

Blueprint - biblioteca în continuă actualizare în care fundațiile comunitare găsesc inspirație, 
răspunsuri, soluții și instrumente practice, utile în dezvoltarea programelor pe care le inițiază: 
suporturi de curs, modele de contracte, manuale de identitate vizuală. Cea mai vizitată este Arhiva 
Științescu unde coordonatorii locali consultă frecvent „rafturile” cu resurse pentru dezvoltarea 
programului. Custodele bibliotecii de resurse este FFCR.

În fiecare 15 ale lunii, un buletin de noutăți și evenimente de pe agenda FFCR, a Fundațiilor Comunitare 
și a partenerilor strategici pornește către inboxul a peste 200 de membri abonați: directori executivi, 
oameni de program și de comunicare, fundraisers, membri în Consilii Directoare și oameni dragi din 
organizațiile partenere. Newsletterul sintetizează și oferă un status lunar al rețelei fiind un barometru 
care ne indică mai ales cât de mult a crescut în activitate mișcarea Fundațiilor Comunitare.

La finalul lunii, Niuzzul Științescu pornește în misiune de a aduce noutăți din universul educației STEAM, 
atât despre program, cât și despre parteneri.

PROGRAME șI PROCESE DE CONSOLIDARE A FUNDAȚIILOR COMUNITARE / 

BLUEPRINT

NEWSLETTERS
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Fundațiile comunitare sunt mai degrabă organizații 
de infrastructură, care sondează și identifică nevoile 

comunităților locale și pun lentila pe diverse resurse din 
comunitate (indiferent la ce tip de resurse ne referim), 

aducându-le împreună. Sunt un soi de combo între 
explorator, intermediator, Robin Hood, magician, bătrânul 

înțelept și omul bun la toate atunci când e nevoie.

Angela Zaporojan, Coordonator Comunicare Fundația Comunitară Sibiu
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FUNDAȚII COMUNITARE
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Fundația Comunitară Bacău a făcut primii pași în oraș în anul 2013. De atunci, principalul focus al organizației a fost 
creșterea de comunități în jurul unor valori comune și crearea de contexte în care oamenii să poată trăi și observa 
impactul lucrurilor făcute împreună. Fie că vorbim de finanțări oferite, de consiliere filantropică sau de organizarea 
evenimentelor de fundraising, firul roșu din activitatea fundației a fost mereu responsabilizarea comunității și 
susținerea spiritului de inițiativă. Prin Semimaraton, Swimathon, 8hours overtime, Ecologescu, Connect-S, Bacău 
e acasă oriunde ai fi, Gustul Viitorului, Cupa Companiilor la Fotbal, Cunoaște trecutul, decide viitorul, Fondul 
Științescu și alte programe implementate de Fundația Comunitară Bacău, comunitatea a învățat că răspunsurile la 
problemele cu care se confruntă sunt chiar la ea.

Fundația Comunitară Banatul Montan s-a înființat la finalul anului 2019 datorită celui mai mare grup de inițiativă 
a unei fundații comunitare din țară, peste 30 de persoane. Misiunea fundației este să contribuie la îmbunătățirea 
calității vieții în județul Caraș-Severin, prin valorificarea resurselor locale existente, susținerea inițiativelor de 
dezvoltare inovative și a proiectelor/oamenilor ce desfășoară activități cu impact pozitiv în comunitatea locală. 
Credem în comunicare transparentă, sustenabilitate, educație continuă și perseverență.
Credem în ideea de colaborare și cooperare, credem în potențialul acestei zone și credem în oameni. Este timpul să 
lucrăm împreună, să ne ghidăm activitatea după un plan realist și coerent, bazat pe analiza nevoilor cetățenilor. Pe 
termen lung ne dorim ca acțiunile noastre să ducă  la stimularea participării civice, la dezvoltarea serviciilor pe care le 
oferă ONG-urile deja existente și la creșterea rolului pe care cetățenii îl au în rezolvarea problemelor comunității
Visul nostru este să trăim într-o comunitate activă, responsabilă și solidară care se implică cu optimism în crearea 
propriului viitor.

Fundația Comunitară Brașov. În 2020, echipa fundației comunitare și-a asumat un rol pe cât de greu și de 
provocator, pe atât de important pentru comunitatea locală. Ne-am implicat în derularea campaniei apel de 
urgență Brașovul Pregătit, care a mobilizat fără precedent donatori individuali și corporate pentru a susține linia 
întâi cu echipamente medicale și echipamente de protecție.  În aprilie, am inițiat implementarea fondului Pentru 
un viitor mai bun în comunități, finanțat de către Lidl România și am mentorat astfel 14 proiecte din ariile educației 
și mediului. În septembrie, ne-am ambiționat să organizăm programul emblematic al fundației, Brașov Heroes în 
varianta redesign: 430 de donatori și 270 de alergători individuali cu implicarea sponsorilor corporate au strâns 
un fond de finanțare de 113.807 lei necesar susținerii a 7 cauze comunitare. Pe parcursul anului 2020, a continuat 
implementarea proiectelor din cadrul Științescu 3.0 și din cadrul ediției a opta a Cercului de Donatori.
A fost cel mai dificil an, dar pe care, împreună, l-am transformat într-o oportunitate de creștere și de implicare 
comunitară, reușind să generăm finanțări într-un an aproape cât în cei 5 ani anteriori de activitate. Împreună, 
solidari, mai uniți și mai puternici ca oricând!
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Simțim că ne-am apropiat de comunitatea celor plecați, că 
înțelegem mai bine provocările, nevoile, idealurile acestora și că 

devenim un liant între cei plecați și cei rămași în comunitate, că 
prin modul în care raportăm, scriem, vorbim despre diasporă,  

re-clădim comunitățile din Țara Făgărașului într-un mod incluziv 
și constructiv.

Ștefan Cibian, Membru în Consiliul Director al Fundației Comunitare Țara Făgărașului
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Fundația Comunitară Cluj: Din ianuarie 2008 Fundația Comunitară Cluj construiește infrastructura civică clujeană, 
pentru ca fiecare să contribuim nemijlocit la dezvoltarea comunității de rezidență. Astfel, implicarea necondiționată și, 
implicit, exprimarea voluntară a generozității a devenit accesibilă, amuzantă, stimulantă și în deplin acord cu motivațiile 
personale. Schimbarea generată este din ce în ce mai vizibilă: o viață civică de cinci stele. Domeniile pe care le finanțăm: 
educație, mediu, sănătate, susținerea grupurilor vulnerabile (social), cultură, sport și democrație participativă. Portofoliul 
actual de proiecte, programe și fonduri cuprinde: Clujul Pregătit, Club 100, Swimathon Cluj, Științescu Cluj, Lidl Bonțida 
(Meșter STE(A)M Box și Activarea comunității la Bonțida - The next level), 65+ ReActiv, Fondul pentru un viitor mai bun 
în comunități @Cluj-Napoca și @Turda, Cercul de Donatori, Împreună pentru SIMO, Programul de burse, Fondul de 
Rezervă, Comunități active în conservarea mediului.

Fundația Comunitară Covasna: În ultimii doi ani, Fundația Comunitară Covasna și-a realizat programele atât din 
resurse locale, cât și externe, din străinătate. S-au strâns fonduri locale din acțiuni precum Pedalează pentru un 
scop bun, din licitații civile, din evenimente comunitare și aceste sume s-au transformat în burse, excursii școlare, 
pomi fructiferi pentru familii de la sate, proiecte comunitare, spații publice au devenit mai colorate, s-au realizat 
investiții și sponsorizări civile. Fundația a devenit comunitară. Nu doar cu numele, ci și prin acțiunile sale. Dezvoltăm 
resurse locale împreună și ne bucurăm împreună de rezultate. Sunt tot mai mulți sponsori și tot mai multă lume se 
implică în programe. Se formează o comunitate în județul Covasna, comunitatea celor care vor să acționeze și să 
înfrumusețeze viața.  

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta 
comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare 
de idei pentru oraș. În 9 ani, a finanțat peste 550 în comunitate, cu mai mult de 2,9 milioane de euro.

Fundația Comunitară Buzău construiește infrastructuri (fonduri, programe, evenimente, apelul de finanțare etc.) 
ce conectează oameni cu inițiativă, idei și resurse din județul Buzău.
Scopul Fundației Comunitare este să dezvolte resursele locale și să susțină transformarea județului Buzău într-un 
loc mai bun pentru copiii noștri. Împreună ne implicăm activ și proactiv în domenii importante de interes comun 
precum educație, sănătate și mediu înconjurător.
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Nu cred că există familie în zonă care să nu aibă pe cineva plecat 
în afara țării. Prin „Țara Făgărașului e Acasă” ne dorim ca toți 

oamenii să fie conectați în permanență cu dezvoltarea Țării 
Făgărașului, din toate punctele de vedere: economic, cultural, 

social, civic, dar mai ales, din punct de vedere filantropic. 

Cristiana Metea, Director Executiv Fundația Comunitară Țara Făgărașului
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Fundația Comunitară Iași. Ne propunem să activăm spiritul comunitar și să stimulăm inițiativa locală. 
Lucrăm cu companii și donatori individuali, împreună cu care investim pentru transformarea Iașului într-
un oraș în care să fim mândri că locuim. De la înființare, în 2012, am investit în comunitate peste peste 
4,5 milioane de lei, peste 450 de proiecte de proiecte de dezvoltare comunitară și peste 650 de bursieri.  

FUNDAȚII COMUNITARE

Fundația Comunitară Galați. Suntem o organizație non-guvernamentală și non-profit. Activăm 
inițiatori din comunitate, să își asume responsabilitatea comună pentru a transfoma Galațiul într-un 
oraș din care nu ai mai pleca. Mobilizăm resursele comunității pentru a satisface nevoile comunității 
și dezvoltăm o infrastructură locală a filantropiei – unde lideri informali, ONG-uri și companii – pot 
să se întâlnească, să lucreze și să producă o schimbare pozitivă, cu efect multiplicator. După ce am 
funcționat un an și jumătate ca Grup de Inițiativă, am devenit Fundația Comunitară Galați în octombrie 
2015. Ne mândrim să facem parte dintr-o țesătură a binelui de fundații comunitare din România, în 
continuă creștere. Organizații-suport cu multă experiență ne îndrumă să devenim lideri în sectorul 
non-guvernamental local. Ne propunem să fim un motor al schimbării în Galați și dincolo de el.

Fundația Comunitară Dâmbovița. În 2015, Fundația Comunitară Dâmbovița și-a început povestea de a fi alături 
de dâmbovițeni, prin Fondul de sănătate ,,Dăm o șansă vieții. Secția de neonatologie a maternității din Târgoviște 
a fost dotată cu primul bilirubinometru, în valoare de 5.000 de euro. Un an mai târziu, prin bursele ,,Excelența 
în educație”  27 de elevi de gimnaziu și liceu au fost susținuți să-și cultive talentul. Povestea a continuat,  prin 
organizarea ,,Cercurilor de donatori” și susținerea unor proiecte sociale pentru copiii din centrele de plasament 
și oamenii străzii. Trei ani consecutiv am înotat împreună la Swimathon pentru  proiecte comunitare care au 
strâns din donații 20 000 lei. Prin bursele Tehnium, 31 de elevi de la învățământul tehnologic au fost susținuți prin 
mentorat, burse profesionale și vizite de studiu. La sfârșitul fiecărui an ,,Prețuim oamenii” este gala umanitară unde 
mulțumim tutuor acelora care se implică în comunitate. În anul pandemic 2020, prin Fondul ,,Solidaritate pentru 
viață” am  donat spitalelor dâmbovițene, materiale sanitare în valoare de 312.220 lei.
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Definiția comunității pentru mine: oameni diferiți care se 
provoacă reciproc să colaboreze, care creează contexte 

pentru întâlniri și dialog, în care solidaritatea se manifestă 
în funcție de posibilitățile fiecăruia. 

Bianca Băilă, Grants Manager Fundația Comunitară Timișoara
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Fundația Comunitară Oradea își propune îmbunătățirea vieții locuitorilor din județul Bihor prin mobilizarea și 
distribuirea de resurse pentru inițiative locale. Susținem interesele filantropice ale donatorilor – persoane fizice 
și juridice, gestionând fonduri private, pe care le direcționăm spre nevoile comunității, sub forma de granturi și 
burse. De-a lungul celor 8 ani de funcționare Fundația Comunitară Oradea a reușit să aducă împreună oameni 
care oferă resurse financiare, timp și energie pentru a-i sprijini pe semenii lor aflați în situații dificile, pentru a duce 
la îndeplinire proiecte pentru comunitate, pentru a încuraja tinerii talentați și ambițioși. Astfel, valoarea fondurilor 
acordate în comunitate sub formă de finanțări și burse a fost de 2.627.815 lei, numărul beneficiarilor direcți și 
indirecți a depășit 31.000, peste 1.200 de persoane au participat la evenimentele organizate în cei 8 ani și peste 
1.100 de voluntari s-au implicat în organizarea acestora. 

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, ca prima fundație comunitară înființată în România în 2007, dorește să fie 
„Inima Odorheiului”. Strângem fonduri prin diferite metode și reinvestim în comunitate spre binele acesteia. Dezvoltăm 
cultura și infrastructura filantropiei ca oricine care dorește să contribuie la durabilitatea comunității și a mediului să 
poată contribui ușor, cu bucurie și cu impact. Colaborăm și conectăm persoane, care doresc să îmbunătățească viața 
din Odorheiu, fie prin educație, cultură, sport, antreprenoriat, ori alte tipuri de inovație.

Fundația Comunitară Mureș din 2011 s-a concentrat pe 4 tipuri de activități încercând în continuu să identifice 
și să răspundă la nevoile comunității. 1. Organizăm în fiecare an mai multe evenimente de strângere de fonduri - 
SWIMATHON.ms, Cercul de Donatori și „Pedalează pentru un scop bun!” 2. Construim  fonduri locale de finanțări 
tematice și numite împreună cu implicarea companiilor și donatorilor -  Fondul Științescu - Richter pentru chimie, 
Științescu - Uniprest pentru fizică și Științescu; Fondul Comunitar Reghin; Fondul Oxigen pentru Târgu Mureș pentru 
bolnavii de Covid19; Strop de Aer - pentru aparate de măsurare a calității aerului în oraș. 3. Promovăm mobilitatea 
urbană sustenabilă prin programele MuresMobil, MuresOnBike, Breakfast For Bikers, Skirtbike și Critical Mass. 4. 
Dezvoltăm un program de educație pentru siguranță în trafic pentru bicicliști prin Academia Velo și un program 
de Educație pentru siguranță care include următoarele teme: victimizare minori, delincvență juvenilă, dependență 
(drog, internet, jocuri), violența domestică, trafic de persoane (exploatare sexuală, prin muncă), bullying, cyberbullying 
împreună cu partenerii noștri.
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Implică-te! Fii activ! Gândește pozitiv! Acestea sunt 
doar o parte din gândurile cu care am pornit la drum 

acum mai bine de 3 ani și care ne definesc în continuare 
la Fundația Comunitară vâlcea!

Oana Mesea, Director Executiv Fundația Comunitară Vâlcea
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Fundația Comunitară Sibiu șși-a început activitatea în 2012, propunându-și să construiască o comunitate vie, 
într-un oraș din care n-ai mai pleca. Ca organizatoare principală a Maratonului Internațional Sibiu, a construit cea 
mai mare platformă de strângere de fonduri pentru comunitatea sibiană, sprijinind peste 215 proiecte în cele 9 
ediții. De asemenea, a pus pe picioare și s-a implicat în programe și proiecte precum Fondul Științescu, sibian/că, 
Code4Sibiu, Sibiul Verde, CitySense, Innovation Labs sau YouthBank și a contribuit la înființarea unor spații dedicate 
educației - Music Hub, Științescu Hub, Clubul Micilor Electroniști, precum și 5 cluburi de robotică în mediul urban și 
rural. În total, a finanțat mai bine de 300 de proiecte, cu valoarea totală de peste 1 milion de euro.  

FUNDAȚII COMUNITARE

Fundația Comunitară Prahova aduce împreună cauzele care contează și oamenii cărora le pasă, prin programe 
care încurajează filantropia locală și implicarea civică. Lucrăm zi de zi la firul ierbii, alături de oamenii cu inițiativă 
pentru a transforma ideile bune în soluții concrete. Identificăm cele mai importante probleme din comunitate, 
căutăm oamenii pasionați de munca lor, îi susținem financiar și cu expertiză pentru a duce la îndeplinire soluțiile 
propuse pentru nevoile din comunitatea prahoveană. Printre programele dezvoltate de Fundația Comunitară 
Prahova se numără Fondul „Fapte Bune care Dăinuie” by OMV Petrom, Fondul un viitor mai bun în comunități 
Ploiești, Cercul de Donatori, Gala Comunității Prahovene, Semimaraton Ploiești #supercursafaptelorbune, Fondul 
Științescu Prahova, Fondul de Burse și Mentorat, Cafeneaua Comunitară. Viziunea Fundației Comunitare Prahova 
este ca județul să devină o comunitate curată, efervescentă cultural, incluziv, cu oameni educați, informați și cu 
spirit civic, cu o societate civilă activă și lideri care reprezintă modele de implicare în comunitate.  

Fundația Comunitară Timișoara a fost înființată în anul 2016 de către un grup de oameni preocupați de binele 
comun. Misiunea noastră este să construim încredere în comunitate, să sprijinim inițiativele locale și să realizăm 
conexiuni, contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă a unor comunități prospere. Prin programele noastre am 
sprijinit peste 190 de inițiative cu impact pozitiv pentru comunitate. 
Prin intermediul FCTM, orașul are acum o grădină urbană – Grădinescu, educația alternativă este susținută prin 
Științescu, inițiativele comunității sunt susținute prin programe precum Timotion, Cercul de Donatori Timișoara, 
Talk the Walk, FACEM,  ResilienceLabTm, Meet In Nature sau Fondul pentru un viitor mai bun
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Există un miez tare de FC de România. Există pe bune. 
Suntem vehicule care rulează pe bază de people-power și 
avem atâta combustibil pe câtă încredere din comunitate. 

viziune de drum și echipaje-putere aș vrea să mai creștem. 
A, și musai să rămânem în adevăr cu noi și comunitățile 

noastre. Apoi pow-wow! restul vine :-)

Andreea Alexandrov,  
Coordonator Comunicare Fondul pentru un viitor mai bun în Comunitate
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Fundația Țara Făgărașului inspiră și susține inițiative locale, mobilizează resurse și aduce împreună oameni și 
organizații care doresc să contribuie la dezvoltarea comunității făgărășene. Resursele financiare mobilizate de FCTF 
sunt distribuite prin 7 fonduri care acordă burse și granturi pentru comunitate. În perioada 2013 – 2020, FCTF a oferit 
peste 2.300.000 lei, prin aproape 579 de granturi și burse.
În anul 2020, FCTF a finanțat 86 de proiecte și burse, în valoare totală de 674.472 de lei.
Pentru companiile care doresc să sprijine dezvoltarea comunităților locale din Țara Făgărașului, FCTF oferă 
consultanță pentru identificarea domeniilor de implicare și a mecanismelor de sprijin pe care acestea le pot utiliza.

Fundația Comunitară Vâlcea a debutat ca grup de inițiativă în 2018 și a fost înființată în 2019. FCVL funcționează 
ca un liant în comunitate, reușind să conecteze fonduri, oameni și inițiative cu scopul de a impacta pozitiv mediul 
comunitar. Din 2019 am reușit să aducem în prim plan proiecte din comunitate pe care le-am finanțat prin 
intermediul evenimentelor, precum Cercul donatorilor și Vâlcea Forest Run, ambele aflate la cea de-a 3a ediție. 
În 2020, FCVL s-a adaptat eficient la realitatea pandemică creând un fond de urgență pentru spitalele din județ 
și reușind să mobilizeze fonduri de peste 200.000 lei de la 310 donatori. În total, am finanțat până acum 20 de 
proiecte, cu o valoare totală de 195000 RON. Misiune: Ne dorim o comunitate curajoasă care își găsește vocea 
pentru a cere explicații, care știe să-și rezolve problemele, în  care oamenii se implică, caută soluții împreună și 
luptă pentru drepturile lor, învață din greșeli, transformând nevoile în  oportunități pentru fiecare copil, tânăr, adult 
și senior al județului.



70

FFCR este în această perioadă vocea fundațiilor comunitare, la nivel național. 
Este partenerul de dialog cu stakeholderii mișcării de fundații comunitare din 

România, cu organizații filantropice internaționale, cu corporații și agenții 
de la nivel național. Este spațiul în care fundațiile vin împreună, împărtășesc 

din experiența lor și se inspiră din inițiativele din rețea. Este ambasadorul 
impactului pe care fundațiile îl au în comunități și driver-ul îmbunătățirii 

coordonate a proceselor de lucru cu comunitatea, practicilor și standardelor 
de operare. FFCR este astăzi o rețea de fundații cu rol cheie în procesele de 

dezvoltare de la nivel local.

Ciprian Păiuș, Președinte Executiv Federația Fundațiile Comunitare din România, 
Director Executiv Fundația Comunitară Iași
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Ciprian-Mihai Păiuș, Președinte Executiv
Beatrice Manole, Program Manager Asistență Tehnică pentru Fundații Comunitare
Teodora Albiter, Coordonator Fondul pentru un viitor mai bun în Comunități
Andreea Alexandrov, Coordonator Comunicare Fondul pentru un viitor mai bun în Comunități
Sorina Dărăbanțiu, Asistent de programe
Mihaela Greșiță-Radu, Network Manager 
Luiza Zamora, Coordonator național Fondul Științescu (până în aprilie 2020)

Ciprian Păiuș - Fundația Comunitară Iași
Teodora Albiter - Fundația Comunitară Oradea
Mihai Căprioară - Fundația Comunitară Bacău
Daniela Chesaru - Fundația Comunitară Timișoara
Ștefan Cibian - Fundația Comunitară Țara Făgărașului
Laura Popeea - Fundația Comunitară Brașov
Flavia Preda - Fundația Comunitară Cluj

CONSILIU DIRECTOR & ECHIPA EXECUTIvĂ FFCR

CONSILIUL DIRECTOR FFCR
2020 

ECHIPA EXECUTIvĂ
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PARTENERI

Salutăm și mulțumim partenerilor rețelei fundațiilor comunitare. 
 Încrederea și generozitatea lor sunt investiții pe termen lung care 

multiplică energia, creativitatea și prosperitatea comunităților.



www.ffcr.ro
office@ffcr.ro

Adresă web:
E-mail:

credit foto copertă: Gabriela Cuzepan, Bogdan Dincă, FC Oradea, FC Țara Făgărașului


