
Cine sunt, ce fac și ce își doresc

Inclusiv de la tine.
Fundațiile comunitare din România



Despre cum te poți alătura și tu eforturilor Fundațiilor Comunitare, fie că ești firmă, companie, 
ONG, grup de inițiativă sau persoană fizică, pentru a produce o schimbare în bine în viața 
locuitorilor aceluiași oraș, județ sau ținut ca și tine. A vecinilor tăi. A colegilor tăi. A celor cu 
care te întâlnești pe stradă, la magazin, la cinematograf, în restaurant sau în parc. 

Bună, 
Mai întâi, să ne prezentăm: noi suntem Federația Fundațiilor Comunitare din România. Adică 
organizația, fondată în 2012, care reprezintă interesele Fundațiilor Comunitare din România 
care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile și standardele FFCR. 

Dar nu despre noi va fi vorba în următoarele pagini. Ci chiar despre Fundațiile Comunitare – 
aceste generatoare de bine pentru comunitățile în care activează, adică pentru mai mult de 
55% din populația României. Despre cele peste 7.000 de proiecte și cei 51 de milioane de lei 
atrași de Fundațiile Comunitare pentru a face viața comunităților un pic mai bună și mai 
frumoasă.

ȘI VA FI VORBA ȘI DESPRE TINE

EȘTI GATA?
HAI SĂ ÎNCEPEM!

Însă pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să-ți explicăm ce este, ce face și 
cum funcționează o Fundație Comunitară. 

Credit foto: Fundația Comunitară Țara Făgărașului
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Ce este o Fundație 
Comunitară?

Așa cum unele plante au nevoie de mai mult soare, altele de mai multă apă, unele trebuie 
îngrijite zi de zi cu migală, în timp ce altele se descurcă singure, trebuindu-le doar un suport pe 
care să se înalțe, așa și membrii unei comunități au nevoi și dorințe diferite, pentru a căror 
rezolvare e nevoie de o experiență îndelungată, pricepere, răbdare și empatie.

O COMUNITATE ESTE CA O GRĂDINĂ

Pentru că o Fundație Comunitară, lucrând zi de zi pentru și alături de comunitatea pe care o 
ajută, înțelege cel mai bine unde suferă aceasta, ce poate fi îmbunătățit și pentru care cauze 
anume merită să se lupte.  

Pentru că nu există cineva care să știe mai bine decât un grădinar de ce anume au nevoie 
plantele din grădina lui.

Dacă o comunitate este o grădină, 
o Fundație Comunitară este 
grădinarul care o îngrijește. 

Credit foto: Fundația Comunitară Oradea

Lăsând un pic 
poezia la o parte...

...definiția din manual a unei Fundații Comunitare este aceea a unei organizații 
non-guvernamentale care acționează într-un spațiu dat, “la ea acasă” – un oraș, un județ sau 
un ținut – pentru a îmbunătăți viața locuitorilor din acest areal. Cum face acest lucru este și 
ceea ce deosebește fundamental o Fundație Comunitară de un ONG în accepțiunea clasică.

O Fundație Comunitară îi antrenează pe oamenii din comunitate să se implice ei înșiși în 
problemele acesteia și să contribuie la transformarea ei în mai bine. Practic, unul dintre 
rolurile fundamentale ale unei Fundații Comunitare este de a-i face pe membrii comunității, 
din beneficiari pasivi ai unor programe și inițiative, participanți activi în toate acele proiecte 
care le pot face viața mai frumoasă. 

În momentul de față, în România există 18 Fundații Comunitare, în ordine alfabetică, Bacău, 
Banatul Montan, Brașov, București, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, 
Odorheiu Secuiesc, Oradea, Prahova, Sibiu, Timișoara, Țara Făgărașului și Vâlcea. 

Fiecare dintre acestea se ocupă de problemele specifice ale zonei și comunității sale, dar ceea 
ce le animă pe fiecare sunt aceeași bucurie de a susține  și încuraja implicarea, spiritul civic și 
filantropia.

CARE SUNT FUNDAȚIILE COMUNITARE DIN ROMÂNIA 

Comunitate Sponsori/donatori

Administrație
publică Fundație Comunitară ONG-uri

Universități

Grupuri civice

Școli

54



Cum acționează o 
Fundație Comunitară?
ACTIVITATEA UNEI FUNDAȚII COMUNITARE 
SE DESFĂȘOARĂ PE 3 MARI PILONI:

Identifică cele mai relevante/presante/urgente nevoi și proiecte ale comunității 

Atrage resurse de la donatori și finanțează, complet transparent, acele cauze și 
inițiative cu adevărat benefice pentru comunitate, în urma unei evaluări făcute 
împreună cu  reprezentanți ai comunității  

Le propune sponsorilor și donatorilor (companii sau persoane individuale) diverse 
proiecte din comunitate de interes pentru domeniul lor de activitate, în vederea 
sponsorizării

Să le luăm pe rând,
în paginile următoare.

Credit foto: Gabriela Cuzepan, Fundația Comunitară Sibiu

     Identificarea nevoilor
și proiectelor de interes 
pentru comunitate 
Ne întoarcem la metafora grădinii: un grădinar își știe nu doar plantele, ci și ce le afectează. 
Similar, o Fundație Comunitară  știe cel mai bine care sunt cel mai des întâlnite probleme din 
sânul comunității: abandon școlar, sărăcie, lipsa unei îngrijiri medicale adecvate pentru 
anumite categorii, protecția mediului, insuficienta pregătire a clădirilor și locuitorilor în cazul 
unor calamități naturale etc.

DE UNDE ȘTIE TOATE ACESTEA? 

Folosindu-se de o serie întreagă  de instrumente, precum consultări, cercetări, care folosesc o 
metodologie specifică, interviuri cu ONG-uri, firme și instituții și un dialog constant cu 
organizațiile pe care le finanțează.

Nu trebuie să vezi într-o Fundație Comunitară doar un pompier care aleargă cu furtunul să 
stingă diverse incendii. 

Așa cum ți-am spus deja, ea are și rolul extrem de important de a încuraja ONG-uri, grupuri de 
inițiativă, asociații sau persoane fizice să vină cu inițiative și proiecte care nu urmăresc 
neapărat să repare ceva, ci să și construiască ceva benefic pentru comunitate (de exemplu, un 
program educațional extra-școlar  sau o grădină urbană). 

ÎNSĂ O FUNDAȚIE COMUNITARĂ NU INTERVINE DOAR CÂND CEVA MERGE RĂU. EA 
SUSȚINE ȘI LUCRURILE CARE MERG BINE. 

1

Credit foto: Fundația Comunitară Țara Făgărașului
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Finanțarea proiectelor   
Fundațiile Comunitare finanțează programe și cauze ale comunității, cu bani care vin de la 
sponsori și donatori privați (atât companii, cât și persoane fizice). În același timp, ele ajută 
beneficiarii acestor finanțări în procesele de scriere a proiectelor, managementul de proiect și 
financiar, evaluare și raportare.

O Fundație Comunitară va dona cea mai mare parte a fondurilor strânse către beneficiari. 
Totuși, va reține, cu acordul donatorilor și sponsorilor, o anumită fracțiune din banii obținuți 
pentru cheltuielile proprii de funcționare: chiria sediului, utilități, consumabile, salarii. De altfel, 
donațiile și sponsorizările sunt principala sursă de venit a unei Fundații Comunitare.

Câteva dintre modalitățile prin care o fundație 
comunitară poate atrage bani sunt:

       Evenimente sportive de tip Swimathon, Bikeathon, alergări și curse cu obstacole       
       Evenimente de atragere de fonduri (de exemplu, Cercul donatorilor)
       Atragerea de sponsorizări din partea firmelor 
       Strângerea de donații salariale
       Crearea de fonduri numite/tematice
       Donații individuale etc.

FOARTE IMPORTANT

FUNDAȚIILE COMUNITARE
NU SUNT FINANȚATE DE STAT
O Fundație Comunitară colaborează adesea cu instituții 
ale statului, mai ales cu primăriile, dar nu se bazează pe 
finanțări din partea acestora decât punctual. În acest 
fel, fundațiile evită eventuala influență a factorului 
politic și își păstrează o cât mai mare libertate de 
acțiune și transparență totală. 

De-a lungul timpului, fundațiile comunitare și-au 
perfecționat modalitățile prin care pot atrage fonduri și 
resurse, fiindu-le mult mai ușor să facă asta decât unui 
ONG local sau unei asociații, de exemplu.

2       Implicarea sponsorilor 
      și donatorilor

Să faci bine e frumos – dar nu neapărat ușor. Nu de fiecare dată știi cum să-l faci sau cine are 
cea mai mare nevoie de binele pe care îl poți face tu. 
Aici intervin Fundațiile Comunitare. Care pot deveni un ghid prin frumoasa, dar întortocheata 
lume a binelui (să nu uităm cât de deasă e grădina comunității).

Fundațiile comunitare oferă consiliere filantropică  acelor companii sau persoane fizice 
care vor să se implice pentru binele comunității și le prezintă cele mai bune modalități prin 
care pot face acest lucru. 

3

Credit foto: Fundația Comunitară Prahova
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Cele mai importante programe ale 
Fundațiilor Comunitare din România
Probabil că ar trebui să scriem un roman, nu o broșură pentru a-ți povesti despre toate 
proiectele și programele unei Fundații Comunitare. Toate ne sunt dragi și în toate am pus 
suflet, pasiune și energie. Totuși, ca să nu-ți dăm temă de lectură un an de acum înainte, iată-le 
pe cele mai importante dintre ele:

EVENIMENTE SPORTIVE

Cum funcționează un Swimathon
Organizațiile sau grupurile de inițiativă 
înscriu cauze din comunitatea locală 

Companiile și înotătorii aleg cauza 
pentru care se implică 

Donatorii licitează pentru fiecare
lungime de bazin înotată de favoriții lor 

Swimathon
Ți-am povestit deja despre Swimathon-uri. Acestea sunt printre cele mai importante și 
eficiente platforme de fundraising pe care o Fundație Comunitară le are la dispoziție. 
Ele nu doar atrag bani, dar le dau oamenilor șansa să se implice în mod direct în cauzele care 
îi mișcă – și la propriu, și la figurat.

Curse de alergare
Dacă ai alergat vreodată, știi cât de mult contează psihicul în reușita alergării tale, poate chiar 
mai mult decât fizicul. Așa funcționează lucrurile și la cursele organizate de Fundațiile 
Comunitare: ne bazăm pe energia, determinarea și voința participanților înscriși de a alerga 
pentru o cauză în care cred. Cursele, ca mecanism de fundraising, funcționează similar cu 
swimathon-urile, cu diferența că donatorii licitează pentru fiecare kilometru parcurs de 
alergători.

Bikeathon-urile 
Te-ai prins deja: bikeathon-urile sunt cursele cicliste în care participanții nu mai înoată, ca la 
swimathon, ci pedalează pentru o cauză. Iar de pe margine – doar fizic, căci în realitate, la 
aceste evenimente, nimeni nu stă cu adevărat pe margine – susținătorii donează pentru 
cauzele înscrise în cursă. 

Cursa cu obstacole
Proiecte de educație, sănătate, dezvoltare urbană și inovație socială – chiar crezi că există 
vreun obstacol pe care participanții să nu îl poată depăși pentru a susține, cu cea mai 
puternică motivație, aceste cauze ale comunității? Îți spunem noi: nu există. Vino la o ediție 
a Brașov Heroes, cea mai cunoscută cursă cu obstacole organizată de o Fundație 
Comunitară, și te vei convinge. 

Credit foto:
Fundația Comunitară București

FONDURILE TEMATICE
Acestea sunt fonduri cu destinație definită, create și administrate transparent de Fundațiile 
Comunitare. Contribuțiile din componența lor aparțin unui număr cât mai mare de donatori și 
sunt direcționate către o singură cauză sau temă, la inițiativa Fundației Comunitare sau a unui 
donator. Așa sunt, de exemplu, Bucureștiul Pregătit – un fond tematic destinat pregătirii 
locuitorilor Bucureștiului pentru un cutremur devastator, sau Fondul Științescu, creat pentru a 
(re)împrieteni copiii și tinerii cu științele.

FONDURILE NUMITE
Acestea pot primi numele donatorului – persoană fizică sau companie – care dorește să 
susțină o anumită cauză locală, regională sau națională. Destinația specifică a fondurilor este 
stabilită împreună cu Fundația Comunitară, însă domeniul larg în care donatorul vrea să se 
implice este ales de acesta din urmă. Practic, e ca și cum donatorul și-ar face propria fundație, 
dar fără să se încurce în tot felul de proceduri birocratice și fără consum de timp, bani și nervi. 
Câteva astfel de fonduri numite sunt, de exemplu, Fondul Lidl pentru un viitor mai bun în 
comunități, Fondul Sportul pentru Toți Decathlon sau Fondul Ikea pentru egalitatea de gen.  

FONDURILE DE URGENȚĂ
Aceste fonduri sunt create de Fundațiile Comunitare pentru situații neprevăzute. Și au tot fost 
situații neprevăzute și de urgență în ultimii ani. La declanșarea pandemiei, datorită Fondurilor 
de Urgență, Fundațiile Comunitare au putut mobiliza resurse acolo unde era mai mare nevoie 
de ele și au reușit să creeze astfel punți de legătură între autorități, instituții, spitale, Direcții de 
Asistență Socială, ONG-uri și grupuri de inițiativă. 
Fondurile de Urgență au fost reactivate odată cu declanșarea războiului în țara vecină, pentru 
ca Fundațiile Comunitare să poată interveni  prompt și cu resursele necesare în sprijinul  
refugiaților ucraineni.

FONDURILE DE REZERVĂ
Sunt fonduri pe care Fundațiile Comunitare le înființează pentru a crea rezerve financiare care 
să asigure stabilitatea și viitorul dezvoltării comunitare. Aceste fonduri au ca sursă donațiile 
unor donatori mari din comunitate și sunt direcționate către proiecte strategice comunitare 
după primii 10 ani de existență.  

FONDURILE DE BURSE ȘI PROGRAMELE DE 
EDUCAȚIE
Educația a fost dintotdeauna una dintre 
prioritățile strategice ale Fundațiilor 
Comunitare. De-a lungul timpul, acestea au 
derulat o lungă listă de programe, inițiative și 
proiecte prin care au sprijinit educația, atât în 
rândul celor mai mici, cât și în rândul celor 
mai mari: burse, Fondul Științescu, hub-uri și 
centre comunitare în care se desfășoară 
cursuri, campanii de educație și programe de 
leadership.

PROIECTE DE REVITALIZARE ȘI CAPACITARE URBANĂ
Comunitatea nu înseamnă doar oamenii, ci și spațiul efectiv în care trăiesc aceștia. Iar un 
spațiu curat, îngrijit, ofertant – pe scurt, un spațiu în care pur și simplu să îți placă să trăiești 
– este vital pentru sănătatea, în primul rând emoțională, a comunității. Fundațiile Comunitare 
au inițiat acțiuni de ecologizare, crearea unor grădini urbane și skate park-uri pentru tineri, 
reamenajări în parcuri, proiecte de revalorificare a patrimoniului național și multe altele – toate 
pentru a revitaliza cartiere, orașe și comunități.

1860 de granturi acordate de 
fundațiile comunitare
11.000.000 de lei oferiți sub 
formă de burse
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Implică-te și tu!

A venit momentul să îți povestim cum te poți alătura eforturilor unei Fundații Comunitare 
pentru binele comunității. 

Fie că ești firmă/companie interesată să devină finanțator al unei Fundații Comunitare, 
ONG/asociație/grup de inițiativă ce are nevoie de ajutorul nostru sau donator individual ce 
dorește să se implice, vei găsi în paginile ce urmează modalitățile în care poți face oricare 
dintre aceste lucruri.

Credit foto: Fundația Comunitară Brașov

Cum poți ajuta dacă 
ești firmă/companie 

Sponsorizare  
Poți alege să sponsorizezi una dintre Fundațiile Comunitare care activează în zona ta 
geografică sau de interes sau unul dintre proiectele unei Fundații, redirecționând 20% din 
impozitul pe profit datorat statului. Aceasta este cea mai simplă variantă pentru tine și 
complet gratuită – acei bani oricum trebuia să îi dai către stat. Așa, ni-i oferi nouă, care, ca 
un grădinar priceput ce suntem, știm exact cum și unde să-i folosim.

Investești într-un fond numit 
Așa cum îți spuneam puțin mai devreme, un fond numit este cel care primește numele tău. 
Tu creezi acest fond și decizi în ce domeniu și pentru ce tip de proiecte vrei să fie folosiți 
banii. O Fundație Comunitară, la rândul ei, vine cu proiectele care se potrivesc cel mai bine 
alegerii tale. Pe scurt, tu creezi fondul, iar o Fundație Comunitară îți oferă consultanță 
pentru a te asigura că banii sunt cel mai bine cheltuiți.

Investești într-un fond tematic 
Te alături astfel altor finanțatori interesați de un domeniu anume (educație, sănătate, artă, 
sport, protecția mediului etc.), pentru ca acesta să capete mai multă tracțiune, iar 
proiectele care intră în sfera de acțiune a fondului în care investești să aibă un impact 
pozitiv cât mai mare în comunitate.
 

Credit foto: Fundația Comunitară Timișoara
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De ce să donezi pentru o 
Fundație Comunitară?

Sigur că tu, ca firmă, ți-ai putea pune întrebarea: “Dar de ce să dau eu bani unei Fundații 
Comunitare și să nu îi dau direct pentru o cauză sau un ONG?”

Permite-ne să-ți oferim câteva argumente:
 

Nu știi unde să donezi. Ce ONG alegi? Ce cauză? În funcție de ce criterii donezi? Și iar apare 
aici metafora grădinarului: o Fundație Comunitară știe cel mai bine ce nevoi sunt în 
comunitate și cum pot fi ele rezolvate.

Este consumator de timp și resurse să donezi bani către așa-zisele „cauze mici” – “clienții” 
uzuali ai unei Fundații Comunitare. Apar tot felul de chichițe legale și contabile, iar apoi 
trebuie să monitorizezi ce se întâmplă cu banii etc. O Fundație Comunitară ar face asta în 
locul tău.

Sunt cauze (umanitare, sănătate, educație) care fură ochii și prima pagină. Altele, cum ar fi 
dotarea unei biblioteci de cartier sau cluburile de robotică, nu par atât de presante. Și 
totuși, ar fi injust ca doar primele să se bucure de atenția donatorilor așa cum ești tu – deși, 
fără îndoială, și unele, și celelalte sunt la fel de importante și de lăudabile.

Credit foto: 
Fundația Comunitară Galați

Principalii parteneri ai 
Fundațiilor Comunitare 
din România

Oricât de multă pasiune, energie, knowledge și voință de a face lucrurile să meargă mai bine am 
avea, nu am reuși fără ajutorul partenerilor noștri. Iată câteva dintre firmele și companiile care 
au înțeles că implicarea tuturor este cheia de boltă a prosperității materiale și spirituale a unei 
comunități, că numai profitul nu e totul și că să lași ceva în urmă, să construiești ceva durabil e 
la fel de important. 

Sperăm ca toți acești parteneri, cărora le mulțumim încă o dată din tot sufletul, să te inspire să 
le urmezi exemplul. 
 

Parteneri
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Cu ce te poate ajuta o Fundație 
Comunitară dacă ești ONG 
sau grup de inițiativă
ONG-urile sunt unul dintre principalii beneficiari ai acțiunilor unei Fundații Comunitare. Ele sunt 
cele către care Fundațiile Comunitare redirecționează o mare parte a fondurilor strânse din 
donații și sponsorizări. Și cele alături de care Fundațiile Comunitare construiesc programe 
pentru comunitate, în ansamblul ei sau pentru anumite categorii. 

Înscrii un proiect într-unul dintre programele unei Fundații Comunitare
Trebuie să propui un proiect care să aibă cu adevărat impact pentru comunitate. 
Informează-te înainte care sunt condițiile impuse de fiecare program al Fundațiilor (de pe 
site-ul și social media fiecărui program) și aplică. Oamenii de la Fundația Comunitară 
respectivă te pot consilia în legătură cu direcția în care poți avansa cu ideea ta, pentru a o 
putea transforma într-un proiect viabil, te sfătuiesc în privința modului în care poți face 
fundraising și care sunt finanțările pe care le-ai putea accesa, etc. 

Propui o bursă
Dacă știi un tânăr cu rezultate bune la învățătură, performant la sport sau talentat în 
domeniul artei, dar fără posibilități materiale, povestește unei Fundații Comunitare despre 
el/ea. Cei de la Fundație îl/o vor putea încuraja să continue pe același drum, oferindu-i o 
bursă lunară.

Devii partenerul unei Fundații Comunitare în strângerea de fonduri
Te alături astfel altor finanțatori interesați de un domeniu anume (educație, sănătate, artă, 
sport, protecția mediului etc.), pentru ca acesta să capete mai multă tracțiune, iar 
proiectele care intră în sfera de acțiune a fondului în care investești să aibă un impact 
pozitiv cât mai mare în comunitate.
 

Iată ce trebuie să faci pentru a beneficia de sprijinul unei Fundații Comunitare:

Credit foto: Fundația Comunitară București

Cum te poți implica dacă
ești donator individual
Oamenii ca tine, care vor să se implice, sunt cei care dau zi de zi oamenilor de la Fundațiile 
Comunitare energia de a continua. Ca donator individual, ai la îndemână trei variante prin care 
poți da o mână de ajutor:

Oferă o donație
Poți face o donație simplă, o singură dată sau recurentă. Sau poți redirecționa 3,5% din 
impozitul datorat statului, simplu, printr-un formular. Caută Fundația Comunitară cea mai 
apropiată de tine sau de sufletul tău, intră pe site și află exact modalitățile prin care poți 
face acest lucru.

Devino susținător
Află de pe site-urile și conturile de social media ale Fundațiilor Comunitare ce acțiuni 
planifică și, dacă găsești ceva care îți surâde sau la care te pricepi, ești mai mult decât 
binevenit/ă ca voluntar/ă. De exemplu, îi poți ajuta pe cei din Fundație cu organizarea 
evenimentelor filantropice sportive și poți chiar și participa la ele. Pe lângă faptul că vei 
ajunge astfel să susții o cauză în care crezi, vei face și mișcare.

Propune un proiect/o cauză
Poate știi o situație din comunitate în care Fundațiile Comunitare pot interveni, într-un fel 
sau altul: un caz social, o inițiativă lăudabilă, un copil cu rezultate bune la învățătură etc. 
Contactează Fundația Comunitară din zona ta despre genul acesta de cazuri și poate că 
Fundația Comunitară poate interveni. 
 

Credit foto: 
Fundația Comunitară Cluj
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Fundațiile Comunitare abia 
așteaptă să te cunoască!

Sperăm că am reușit să-ți explicăm, în linii mari, ce este și ce face o Fundație Comunitară. Și 
dacă îți place ce-ai citit și crezi că te poți alătura eforturilor lor de a îmbunătăți viața 
comunității, ia legătura cu una dintre Fundațiile Comunitare din zona ta geografică sau ale 
cărei programe se suprapun în cea mai mare măsură cu preocupările tale. 

Acoperire
Comunitară

Principalele
3 domenii de

investiție

proiecte
susținute

Rețeaua
Fundațiilor 

Comunitare din
România

14
mil. lei

64
mil. lei

8100
mii

7,5
mil. lei

2,9
mil. lei

în Educație în Sănătate în Mediu

Fundațiile 
Comunitare 
derulează 

programe în 29 
din cele 41 de 

județe din 
România

investiți în 
comunitate

Credit foto: 
Fundația Comunitară Oradea
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