Vrei ca
orașul tău să
fie pe harta
comunităților
active?

Construiește
fundația
orașului
tău!
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E timpul să ai încredere!

RUCSANDRA POP
Directoarea programului ARC
pentru Fundații Comunitare

Deși fundațiile comunitare funcționează deja în 16
comunități din România,
multă lume încă nu înțelege
ce fac fundațiile comunitare
și care este rolul lor. Rolul lor
primordial este acela de a
construi încredere. Dar pentru
că încrederea este un cuvânt
golit de sens, rolul fundațiilor
comunitare pare foarte abstract. Dicționarul definește
încrederea ca acțiunea de a
(se) încrede și rezultatul ei –
sentimentul de siguranță față
de cinstea, buna-credința sau
sinceritatea cuiva.
În opinia mea, încrederea
este lipiciul social de care o
comunitate are nevoie pentru

Neîncrederea este o femeie agresată în
plină stradă căreia nimeni nu-i ia apărarea.
Neîncrederea este un politician corupt care
primește votul nostru. Neîncrederea este
un bolnav ucis de un sistem nepăsător.
Neîncrederea este o persoană pusă la colț de
frica noastră, de neputința de a ne apropia de
ea fără a o judeca. Neîncrederea este un om al
străzii pe care nimeni nu-l întreabă cum a ajuns
acolo. Neîncrederea este un virus social.
ca ea să poată fi numită acasă.
Misiunea Fundațiilor este să
transforme acest substantiv
în verb, să inspire și să ajute
oamenii din comunitățile în
care activează să construiască
lucruri împreună, cu resurse
din comunitate. Fundațiile
comunitare și toți partenerii
lor – fie ei donatori, susținători
sau organizații – sunt, în
viziunea mea, imaginea unei
Românii utopice, dar o utopie
pe care pas cu pas, program cu
program, fundație cu fundație
o punem în practică. O sintagmă care cred că se potrivește
fundațiilor e aceea de visător
pragmatic. Ele nu doar visează la o comunitate mai bună,

ci o construiesc împreună cu
oamenii locului.
Dacă și tu ai visat ca orașul
sau județul în care trăiești să
se transforme într-un loc mai
bun pentru tine, vecinii și copiii
tăi, poate că a venit momentul
să faci ceva ca să îndeplinești
acest vis. În rețeaua de fundații
există foarte mulți prieteni,
care îți vor pune la dispoziție
resurse, îți vor da sfaturi și idei
care să te ajute să înființezi o
fundație chiar la tine acasă. Tot
ce trebuie să faci, pentru început, e să găsești alți oameni
care să aibă același vis ca tine,
pe care să te poți baza și împreună cu care să poți construi.
Avem încredere că poți!

ÎNFIINȚEAZĂ ACUM
O FUNDAȚIE COMUNITARĂ ÎN
ORAȘUL TĂU!

 Citește în broșură și pe site mai
multe informații despre fundațiile
comunitare și cum funcționează
acestea.
 Pregătește o scrisoare de intenție
prin care arăți interesul și contribuția
grupului de inițiativă, precum și
potențialul unei fundații comunitare
în localitatea ta.

 Contactează echipa programului
dacă ai nevoie de informații
suplimentare.



contact@fundatiicomunitare.ro



www.fundatiicomunitare.ro

 Trimite scrisoarea de intenție
până la data de 31 ianuarie 2018 la
adresa menționată.
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Ce sunt fundațiile
comunitare
Fundațiile comunitare sunt un motor al schimbărilor pozitive în
comunitatea unde activează, stimulând participarea și cooperarea
locală. Sunt organizații care antrenează resurse locale pentru a face
comunitățile să crească – mai exact atrag fonduri de la persoanele
fizice și companiile dintr-o anumită arie geografică și le distribuie
către cauze filantropice din aceeași zonă.
Fundațiile comunitare inițiază și mențin legătura vitală dintre
donatori, nevoi și soluții, conectează oamenii cu cauzele și sprijină un
impact crescut al donațiilor și finanțărilor în comunitate.

CUM ÎNFIINȚEZI O FUNDAȚIE COMUNITARĂ ÎN ORAȘUL TĂU
Câțiva pași simpli
pentru inițiativa ta:
 Verifică dacă orașul tău este într-o
zonă acoperită deja de o fundație
comunitară activă (pagina 7).
 Dacă este, ia legătura cu fundația
comunitară din această zonă pentru orice fel de idei de dezvoltare
locală. Găsești datele de contact ale
fundațiilor existente pe site-ul
www.fundatiicomunitare.ro.

 Dacă în orașul tău nu există o
fundație comunitară, o poți înființa,
alături de cel puțin alte două persoane. Sprijinim inițiative din județele
Maramureș, Satu Mare, Bistrița
Năsăud, Suceava, Botoșani, Neamț,
Buzău, Tulcea, Constanța, Argeș,
Dolj, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș
Severin.
 Citeşte principiile de funcționare
ale fundațiilor comunitare (paginile 26
– 27) și alte materiale informative din

SCRISOAREA TREBUIE
SĂ CONȚINĂ:
 Datele de identificare ale

o fundație comunitară:

 Oferă sprijin
inițiativelor civice
dintr-o anumită
zonă, cu scopul de a
îmbunătăți calitatea
vieții în comunitatea
respectivă.

 Atrage în
permanență resurse
de la persoane fizice,
companii și instituții
din zona respectivă și
le direcționează spre
comunitate.

 Este coordonată
de un consiliu director
format din profesioniști
din diferite domenii, cu
o înțelegere profundă a
nevoilor de dezvoltare.

inițiatorilor (minimum 3): nume,
adresă, telefon, e-mail;
2 Zona geografică propusă pentru
fundația comunitară (sunt eligibile
doar județele Maramureș, Satu Mare,
Bistrița Năsăud, Suceava, Botoșani,
Neamț, Buzău, Tulcea, Constanța,
Argeș, Dolj, Vâlcea, Gorj, Hunedoara,
Caraș Severin): numele localității/
zonei, număr de locuitori;
3 Motivația implicării inițiatorilor
într-o fundație comunitară:

broșură și de pe site-ul
www.fundatiicomunitare.ro.
 Pregăteşte și trimite o scrisoare
de intenție în care să arăți interesul și
contribuția grupului de inițiativă, cât și
potențialul unei fundații comunitare în
localitatea ta.
 Trimite scrisoarea de intenție până
la 31 ianuarie 2018.

beneficiile pe care fundația le-ar
aduce zonei, ce nevoi prioritare ale
comunității ar putea fi abordate
eficient prin fundație, ce anume vă
motivează să vă implicați;
4 Fezabilitatea unei astfel de
fundații în această zonă: ce anume
vă face să credeți că o fundație
comunitară ar avea șanse de succes,
ținând cont de specificul comunității
voastre;
5 Detalii despre grupul de inițiativă:
experiența relevantă a fiecărui
membru și istoricul cooperării între
aceștia;
6 Rolul și contribuția membrilor
grupului de inițiativă: rolul sau
funcția pe care și-o va asuma
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fiecare inițiator în dezvoltarea
pe termen lung a fundației (în
consiliul de conducere, în echipa
executivă a fundației, voluntar,
donator, fundraiser, secretar etc);
cât timp puteți dedica fundației în
următoarele 12 luni.
7 Alte resurse: ce resurse locale
pot fi accesate cu succes de către
fundația comunitară.
8 Recomandări: numele și datele
de contact pentru minimum alte 2
persoane relevante din comunitate
(dintr-o instituție publică, nonprofit,
media sau companie), care pot da, la
cerere, referințe despre experiența
și istoricul cooperării cu membrii
grupului de inițiativă.
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harta fundațiilor
comunitare

Fundații
comunitare
în România:
istoric

46%

DI N PO PU LA ȚI A
RO MÂ NI EI

La zece ani de la înființarea
primei fundații comunitare,
avem deja o rețea de
16 fundații, care au oferit
până acum peste 2.300
de granturi, în valoare
de 30 de milioane lei

2ΟΟ8
Totul a început cu viziunea Asociației pentru Relații Comunitare despre comunități care se pot
ajuta singure. Primele două grupuri de inițiativă au apărut la Cluj
și Odorheiu Secuiesc. Astfel, din
2008 funcționează un nou tip de
organizație în România: fundația
comunitară. Deși toate urmează un
drum asemănător, călătoria este diferită pentru fiecare.
Fundația din București, de exemplu, s-a înființat simbolic în 2010,

când zece oameni s-au coalizat
într-un grup de inițiativă. Sprijinul
financiar din partea prietenilor nu
a fost suficient ca să se înființeze ca
fundație, așa că au organizat proiectul Băcănia Veche, un loc în care
oamenii să se întâlnească și să gătească. Cu 9.000 de fani pe Facebook,
au profitat de moment și au organizat o licitație și un eveniment de
gătit, care le-au asigurat fondurile
necesare pentru a deveni fundație
în noiembrie 2011.
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La Iași, ideea de fundație a apărut în mediul virtual, în 2010, când
membrii grupului de inițiativă s-au
unit în jurul unei cauze legate de renovarea clădirilor istorice din oraș.
Scopul lor a fost de a-și uni eforturile și de a mobiliza comunitatea în
jurul lor, pentru a crea o adevărată renaștere a Ia-șiului. După 2 ani
de aprofundare a conceptului de
fundație comunitară și de eforturi
de a strânge fonduri, grupul a reușit
să aibă alături 16 persoane, patru

instituții educaționale și culturale,
dar și o companie.
Țara Făgărașului se mândrește cu
un parcurs mult mai rapid. Această
comunitate mică a reușit să pornească
cu un grup de ini-țiativă format din 24
de persoane și să mobilizeze jumătate
din fondurile necesare înființării, în
doar două luni. Pentru această reușită
au organizat trei evenimente și au dovedit că o comunitate, oricât de mică,
are întotdeauna resurse și dorință
pentru schimbare.

2Ο13

Cluj
Odorheiul Secuiesc

Țara Făgărașului
Prahova
Oradea
Bacău

2Ο1Ο

Covasna
Alba

2Ο15

Galați
Brașov
Dâmbovița

2Ο11

Mureș
București

2Ο16

2Ο12

Timișoara

Sibiu
Iași
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,„Fundațiile comunitare sunt
rezultatul energiei și determinării unor grupuri de oameni
din comunitate care și-au
dorit să trăiască într-un oraș
mai generos, mai conectat, cu
oameni implicați, responsabili
și capabili să propună idei și
soluții. Dincolo de preocuparea
cu o problemă anume, ei au fost
interesați de ideea de comunitate responsabilă și capacitatea acesteia de a-și crea un
viitor mai bun.
Din aceste idei, dorința de a
învăța și inova și mult curaj și
efort s-au născut și evoluat
fundații comunitare în 16 orașe
din țară care au creat programe de implicare cu donații,
timp, idei și expertiză a locuitorilor din aceste zone, creând
un cadru prin care comunitatea
nu este doar un nume, ci mai
degraba un mod de cooperare
și asumare a viitorului”.
alina porumb,
Directoarea programului ARC
pentru Fundații Comunitare,
2007 – iunie 2016
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ADMINISTREAZĂ
FONDURI TEMATICE
ADMINISTREAZĂ
FONDURI NUMITE
Aceste fonduri pot purta
numele donatorului, fie că e
o companie sau o persoană,
iar destinația lor e decisă
împreună cu fundația
comunitară. Citește în
paginile următoare poveștile
fondurilor IKEA și „Fapte
bune care dăinuie” – un fond
OMV Petrom, în parteneriat
cu Fundația comunitară
Prahova.

Acestea sunt dedicate proiectelor și inițiativelor dintr-un
domeniu anume. Descoperă impactul a două astfel de
fonduri implementate de fundațiile comunitare din țară:
Fondul Științescu și Fondul de Burse.

12 exemple din practică

Cercul
de donatori

Ce face o
fundație
comunitară

FINANȚEAZĂ
INIȚIATIVELE
LOCALE
Doi bucureșteni care luptă
pentru renovarea unei
biserici săsești au reușit
să strângă fonduri prin
Cercul de Donatori (pagina
18), iar Asociația Eu pot!,
care ajută la recuperarea
persoanelor cu dizabilități,
a strâns fonduri cu ajutorul
Fundației comunitare
Galați (pagina 12).

fundații comunitare în românia:

MOBILIZEAZĂ
RESURSELE LOCALE
ACTIVEAZĂ COMUNITATEA
Fundațiile trezesc spiritul comunitar în
oameni prin evenimente ca Talk the Walk
(pagina 23), unde localnicii descoperă
secretele propriului oraș sau Critical Mass,
unde bicicliștii mureșeni se unesc pentru a
atrage atenția asupra problemelor cu care
se confruntă (pagina 22).
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Fundațiile organizează evenimente
sportive de strângere de fonduri
(paginile 10 – 11), cercuri de donatori
(pagina 9), evenimente în care
oamenii își pot dona expertiza unor
cauze locale (8 hours overtime,
paginile 20 – 21) sau se pot implica
în reabilitarea unor zone din oraș
(Claca urbană, pagina 13).

Cercul de Donatori
Iaşi ne-a dat curaj,
oferindu-ne energia
de care aveam nevoie
pentru a ne autodepăşi. În faţa celor
care ne-au oferit
această încredere, ne
înclinăm.
— theodora arva,
Street Delivery Iași

Fiecare om pasionat de o idee, oricât
de nebunească ar fi, are capacitatea
minunată de a-i atrage pe alții în cercul său și de a atrage toate resursele
necesare îndeplinirii ei.
La fiecare Cerc, trei ambasadori
prezintă în șase minute câte un proiect, apoi răspund la întrebări din sală.
Nimeni nu este obligat să doneze, dar,
dacă dorește să o facă, e simplu: ridică
mâna și donează o sumă.
Povestea Cercului a început în
Marea Britanie, în 2002, când The
Funding Network a organizat primul
eveniment. În zece ani, au fost organizate 1000 de evenimente, în care
s-au strâns peste șapte milioane de
lire pentru cauze locale.
În România, primul cerc de donatori a fost organizat în 2013, la
București, de Asociația pentru Relații

9

Comunitare. Zece oameni și-au dorit
să poată interveni acolo unde simt
că e nevoie, iar pentru asta și-au
chemat prietenii în ajutor. Peste 60
de oameni au donat atunci aproape
10.000 de dolari.
Mai mulți pot mai mult. E mesajul pe care fiecare cerc îl oferă
participanților, iar acest lucru se
vede și în proiectele și sumele strânse de-a lungul anilor. Până în 2016,
2.500 de donatori au susținut mai
mult de 140 de proiecte locale.
„Fiecare invitat al Cercului de Donatori trăieşte experienţa de a dona
într-un mod conştient: înţelege mecanismele proiectelor susţinute, înţelege impactul acestora în comunitate şi
are şansa de se implica activ în schimbarea în bine a comunităţii”. (Laura
Popeea, coordonator Cerc Braşov)
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fundații comunitare în românia :

,„La doar 7 ani Maria a sărit
și ea în bazinul olimpic
pentru susținerea copiilor
cu posibilități materiale
reduse care vin la școală în
Picior de Munte, unde și ea
e elevă. Spune că a fost «un
pic greu, un pic ușor», dar
că ar mai veni și altă dată.”

12 exemple din practică

Înoată, aleargă sau
pedalează pentru
comunitate

Sportul a devenit modul
prin care mii de oameni
aduc schimbarea
pozitivă în comunitățile
lor. Evenimentele
sportive de strângere
de fonduri au reușit,
în nouă ani, să susțină
cauzele locale cu peste
cinci milioane de lei.

De la prima ediție de swimathon,
organizată la Cluj-Napoca în 2009,
s-a ajuns ca, în 2017, 11 fundații comunitare din țară să cheme oamenii să facă sport pentru cauzele în
care cred, să treacă de linia de finish
știind că prin reușita lor nu și-au
depășit doar propriile limite, ci i-au
ajutat și pe cei care nu pot. Fie că se
numesc swimathon, bikeathon sau
semimaraton, evenimentele sportive de strângere de fonduri sudează
comunitățile și le oferă oamenilor
ocazia să facă parte din schimbarea
pe care și-o doresc.
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În cele 3 ediţii Braşov Heroes, de
exemplu, s-au strâns fonduri în
valoare de 117.000 lei pentru 35 de
proiecte locale. Au fost finanțate
astfel programe de terapie pentru
copii cu autism, opționale gratuite
de arhitectură, consiliere pentru
tinerii ieșiți din centre de plasament, campanii de sterilizare a
câinilor fără stăpân și multe altele.
La Bikeathonul Făgăraș lucrurile nu sunt mai prejos: aproape
1.800 de bicicliști și 52 de proiecte
finanțate, în 3 ediții. Pe lângă cifre,
cel mai bine redă succesul eveni-

© Valentin Boboc

© Lucian Brandus

© Gabriela Cuzepan

veronica soare,
despre Swimathon Târgoviște

mentului chiar o participantă: „Bucuria de a reuși a fost completată de
bucuria și mai mare de a vedea copii,
părinți, prieteni ieșind din casă și pedalând pentru cauze sociale! A fost
un exercițiu fantastic de implicare
comunitară, care trebuie repetat.”
(Alina Zară-Pruneanu)
Semimaratonul organizat la Sibiu
a avut un succes atât de mare, încât
a devenit Maratonul Internațional
Sibiu, care acum nu se desfășoară
doar în oraș, ci și în satele Rășinari și
Poplaca. Aproximativ 3.300 de alergători au luat startul la ediția 2017

pentru a susține 21 de cauze, iar peste 4.000 de donatori le-au dat o mână
de ajutor.
În cele 5 ediții ale Swimathonului organizat de Fundația Comunitară Oradea s-au strâns aproape
500.000 lei. Pentru bihoreni, Swimathonul este o poveste despre
implicare, despre generozitate și
solidaritate, despre oameni care
împreună schimbă comunitatea în
care trăiesc - o poveste cu și despre
cOMunitate!
„Experiența Swimathon este foarte asemănătoare cu filosofia taberei
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Yuppi, care a fost gândită pentru bolnavi cu boli cronice. Și anume - este o
adevărată provocare să încerci ceva
nou despre care credeai la început
că nici nu este posibil, dar pe parcurs
îți dai seama că poți reuși mai mult.”
(Imola Vetési, parcipant Swimathon
cu proiectul Tabăra Yuppi).
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fundații comunitare în românia:

12 exemple din practică
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12 exemple din practică

În 2008, când Cosmin
avea un an și ceva,
părinții început să
meargă pe la medici.
L-au văzut specialiști în
neuropsihiatrie infantilă
și psihologi din Galați,
orașul în care locuiesc.
Unul i-a pus diagnosticul
ADHD, deși Cosmin era
liniștit. N-avea nici o
logică.

Materialul este parte din campania ARC care
documentează impactul donațiilor făcute de
indivizi sau companii prin fundațiile comunitare
din România. Articolul complet poate fi citit pe
Documentaria.ro

© Articol de Vlad Odobescu, fotografie: Mircea Restea

Nici să nu
vă gândiți la
autism!

Claca aduce
din nou
oamenii
împreună

Între două consultații, toată lumea
încerca s-o liniștească, să-i spună că
„e băiat, va vorbi mai greu”. Povestea
era trasă la xerox după cele ale altor
părinți. „Când îți zice unul [că nu e
autism], când îți zice al doilea și când
te agăți de speranța aia și nu vrei să
crezi feeling-ul de mamă, mai stai
încă șase luni”. Are de-atunci niște
cuvinte care i-au rămas în creier și
care o vor urmări toată viața: „Nici
să nu vă gândiți la autism!”. „Și autismul mi-a invadat apoi viața”, spune
Nicoleta.
În 2011, Nicoleta a început să
facă cursuri la București cu cei
câțiva specialiști în terapie care
erau atunci și a înțeles cam ce trebuie făcut și ce nu. Acasă, la Galați,
informațiile astea rămâneau într-
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un cerc restrâns. Specialiștii deacolo nu voiau să-i instruiască pe
alții, pentru a profita de disperarea
părinților și a păstra prețurile sus,
după cum a înțeles Nicoleta. Așa că a
înființat Asociația de Sprijin pentru
Părinți și Copii cu Autism (APCA).
Asociația a avansat întruna. Între altele, a participat la toate cele
patru ediții ale semi-maratonului
organizat de Fundația Comunitară
Galați. A creat legături puternice cu
donatorii, a activat persoane care
aveau puterea să schimbe lucruri, a
comunicat convingător rezultatele.
„Noi am creat contextul, iar de realizările lor au beneficiat copiii de la
centru, familiile lor, comunitatea”,
spune Amalia Ene, de la Fundația
Comunitară Galați.

La Odorheiu Secuiesc,
vechiul obicei sătesc al
clăcii, în care oamenii
se adunau şi munceau
împreună, a reînviat
într-o formă în care
comunitatea are de
câştigat.

Claca, munca în ajutor reciproc,
aparţine în mod organic vieţii comunităţilor. Organizate în zile de
sărbătoare, cu ocazia strângerii recoltelor, ridicatului unei case sau
torsului de lână, clăcile defineau
viața unui sat și întăreau spiritul
de apartenență la o comunitate. În
2008, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc a decis să readucă la
viață acest obicei și să le ofere localnicilor un scop comun.
Prima ediția a Clăcii Urbane sau
„Városi Kaláka”, cum îi mai spun
localnicii, a avut loc în 2008, când
peste 120 de voluntari din localitate, cu ajutorul unui ziar local și al
Primăriei, au renovat locurile de
joacă din patru cartiere. Proiectul
a prins rapid rădăcini în comunitate și a continuat să crească de la an

13

la an. În 2011, locuitorii au renovat
singura zonă unde se putea face
sport fără a plăti.
Unul dintre cele mai mari proiecte ale Clăcii urbane: „Child-friendly
Hospital” a fost implementat în perioada 2015-16. Fundația și-a propus
să transforme secția copiilor din spital într-un mediu cât mai primitor,
pentru că „procesul vindecării se
face mai repede într-un mediu prietenos”, spune coordonatoarea proiectului. În 2017 s-au implicat tinerii
pentru a crea un oraș mai colorat.
Prin „Claca urbană”, fundația comunitară a reînviat o tradiţie. Comunitatea a avut șansa de a cunoaşte
valoarea muncii în comun, iar finanţatorii şi voluntarii s-au putut
convinge că realizarea adevăratei
schimbări depinde de implicarea lor.
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,„Cu ajutorul celor de la
Fundația Comunitară
Galați am ajuns până aici și
sunt convins că la facultate
voi ajunge tot cu ajutorul
vostru. Sper ca mai târziu să fiu și eu unul dintre
donatori pentru alți copii
aflați în nevoie.”

12 exemple din practică

Fondurile
de burse

ionuț-daniel moise
bursier

Fondul de burse este
un program de sprijin
pentru continuarea
studiilor, creat pentru
elevii proveniți din
familii defavorizate.

Fără acordarea sprijinului potrivit, elevii pot recurge la abandonul școlar, fenomen aflat într-o
creștere îngrijorătoare în România. Printre elevii din familii defavorizate se găsesc tineri capabili
de performanțe, dar care au nevoie de susținere pentru a le atinge.
Astfel își începe Fundația Comunitară Oradea pledoaria pentru
fondul de burse, în cadrul căruia
au acordat la prima ediție (201617) 14 burse, fiecare în valoare de
1.150 lei.
Aceeași pledoarie este valabilă
și pentru celelate fundații care au
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creat Fondul de burse, cu ajutorul donatorilor locali. La Galați, de
exemplu, cu sprijinul a 6 companii
și 1 persoană fizică, au fost oferite
2 burse de excelență și 9 burse de
sprijin. Pe lângă sprijinul financiar, fundația mediază și o relaţie
de mentorat, în care bursierii și
donatorii au întâlniri constante
pentru dezvoltarea tinerilor.
Un program de mentorat în cadrul Fondului de burse există și la
Iași. În 2012, primii ieșeni au pus
mână de la mână și-au oferit burse de sprijin pentru 5 copii, care
au privit cu mirare către un Iași

care nu voia să îi piardă. An de an, numărul bursierilor a crescut, în 2015,
de exemplu, peste 80 de tineri și-au
depus dosarele de candidatură, cu
încredere în oameni care nu practică mila, ci generozitatea. Echipa
Fundației Comunitare Iași îi aduce
pe cei implicați alături de tânărul
cu care sunt compatibili, astfel încât întâlnirea lor să devină prilej de
creștere pentru amândoi.
Din 2017, Fondul „Genius” devine un fond permanent de burse al
Fundației Comunitare Alba, iar cu
un total de 12.000 lei strânși până
acum, tinerii talentați și cu rezul-

tate de performanță își vor putea
acoperi cheltuieli legate de antrenamente, echipament, tabere sau
competiții. Fondul a fost realizat cu
ajutorul generozității comunității
locale, care a donat la cele trei evenimente de strângere de fonduri organizate de fundație.
La Cluj, fondul de burse a fost creat din nevoia filantropică a unui om
care crede în puterea educației de a
schimba vieți. Fred C. Robey a început colaborarea cu FC Cluj în 2008,
când a susținut primii doi bursieri
ai Fundației să-și realizeze visul de
studia în afara țării.
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Bursele sunt modalitatea prin care
FC Bacău transmite un mesaj în comunitate: este nevoie de excelență
în tot ceea ce facem, iar performanta
elevilor trebuie stimulată. Cu ajutorul companiei Pambac, bursele merg
spre tinerii cu rezultate foarte bune
la științe exacte, științe umaniste și
sociale, științe tehnico-aplicative,
sport, arte vizuale și muzică.

fundații comunitare | Construiește fundația orașului tău!

fundații comunitare | Construiește fundația orașului tău!

fundații comunitare în românia:

12 exemple din practică

Din dragoste
de știință

După primele ateliere
mi-am dat seama că unele
noțiuni de informatică pe
care înainte le introduceam
cu chiu cu vai, acum se vor
asimila mult mai ușor. Simt
o adevărată satisfacție
când citesc în strălucirea
ochilor elevilor din clasa
a VII-a: «în sfârșit facem
ceva practic, care se mișcă,
piuie sau ascultă și execută
comenzile noastre».
— nagy istván
coordonatorul proiectului RobotEm,
Fondul Științescu Oradea

„Mereu am vrut să pot oferi copiilor din școală modalități de a fi
oameni împliniți, fericiți”, spune
Petronela Petrea, profesoara de
matematică a Școlii din comuna
ieșeană Valea Lupului. Deși comuna se află la puțini kilometri de
orașul Iași, școlile nu au nici pe departe dotările celor din municipiu.
Dar profesoara a vrut ca elevii ei
să se bucure de aceleași resurse,
astfel că a creat clubul ROBOTICON – finanțat prin intermediul
Fondului Științescu Iași. „Fondul
a venit ca o soluție pentru motivarea copiilor”, continuă profesoara.
Prin Clubul Roboticon, 24 de
elevi au învățat cum să proiecteze un oraș inteligent cu ajutorul plăcilor Arduino, iar la finalul programului, peste 220 de
elevi au descoperit ce înseamnă
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științele exacte, dincolo de teoreme și ecuații. Asta este și misiunea Fondului Științescu, lansat
pentru prima oară la sfârșitul lui
2014: să le ofere elevilor alternative inovatoare și practice prin care
vor descoperi frumusețea și utilitatea educației STEAM (știință,
tehnologie, inginerie, artă și matematică).
Fondul este dezvoltat în parteneriat de fundațiile comunitare
și Romanian-American Foundation, în colaborare cu Federația
Fundațiilor Comunitare din
România, iar până în 2017, 12
fundații comunitare au demarat cel puțin o ediție a Fondului
Științescu.
În acești ani, Științescu a reușit
să dea un rost formulelor învățate
din manual și să umple un gol în

sistemul de învățământ public. Profesorii își pot duce la îndeplinire menirea, așa cum a recunoscut un dascăl orădean, iar elevii se apropie de
știință.
Dar programul mai are o misiune.
Prin strângerea de fonduri pentru
finanțarea proiectelor, Științescu
vrea să stimuleze filantropia individuală și să creeze o comunitate de
susținători locali, dedicați educației.
La Iași, de exemplu, valoarea totală
a granturilor oferite în comunitate,
pentru ediția 2016 – 2017, a fost de
117.501 lei, cu care au fost finanțate
13 proiecte din cele 59 depuse. În
vestul țării, la Oradea, prima ediție a
Fondului a strâns peste 112.000 lei,
de care au beneficiat direct 1.795 de
elevi. Aceste proiecte n-ar fi putut fi
realizate fără implicarea și pasiunea
voluntarilor.

științescu hub sibiu
Științescu Hub este singurul spațiu
din Sibiu destinat atelierelor de
educație STEAM (Știintă, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică).
Copiii și tinerii între 5-20 ani participă aici la o varietate de ateliere
și cursuri nonformale din lumea
științei. Toți au ocazia să facă, întrun mod creativ și dinamic, cursuri de
microscopie, electronică și programare, experimente spectaculoase
de fizică, chimie și biologie, chimia
în bucătărie, construire și programare de roboți Lego sau astronomie.
Proiectele găzduite la Științescu
Hub ajută elevii să descopere miracolele naturii, să înțeleagă ce au
însemnat descoperirile științifice
pentru omenire, dar și să arunce
o privire în viitor și să vadă ce pot
să ne aducă tehnologiile moderne.
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Este un loc al învățării prin experiment, al dezvoltării abilităţilor
necesare generaţiei de inovatori
ai secolului XXI.
„În educație investim, fiindcă
încercăm să rupem acel cerc vicios și să ne implicăm. E clar că
inițiativa privată, cum o numim noi,
trebuie să fie direcționată spre zona
educației, pentru că există o ruptură între ceea ce se studiază și nevoile
economice ale pieței”. (Lucian Todea,
ITNT, partener al Fundației Comunitare Sibiu pentru capitalcultural.ro).

fundații comunitare | Construiește fundația orașului tău!

fundații comunitare | Construiește fundația orașului tău!

fundații comunitare în românia:

fundații comunitare în românia:

Cum să-ți
găsești rostul
într-un sat
vechi săsesc

Fondul IKEA
pentru
mediul urban

Cum au reușit doi
bucureșteni să readucă
viața – și slănina –
într-un vechi sat săsesc
din Țara Făgărașului.

Articolul complet îl găsiți pe decatorevista.ro.
Povestea lui Radu și a Alinei a fost scrisă de jurnalista Ana Maria Ciobanu și face parte dintr-o
serie dedicată impactului fundațiilor comunitare din România și a fost realizat de Decât o
Revistă la inițiativa și cu finanțarea Asociației
pentru Relații Comunitare.

12 exemple din practică
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Pentru Radu totul a început în vara
lui 2007, pe când era student la Facultatea de Istorie a Universității
din București și făcea practică arheologică în județul Brașov. Plimbându-se prin satele din zonă, a dat
peste biserica din Felmer, cu turnul
clopotniței crăpat și curtea împânzită de buruieni.
Așa că, prin 2011 i-a propus Alinei,
cu care lucra la Muzeul Național de
Artă din București, să găsească fonduri pentru un proiect de restaurare. Radu a luat legătura cu parohia
Făgăraș, care administrează bisericile evanghelice din nouă sate din
zonă, a fondat împreună cu Alina
asociația Renascendis și tot împreună au început să aplice la finanțări.
Pentru Alina și Radu împrietenirea copiilor cu istoria locu-
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lui e un plan pe termen lung, cu
un raționament simplu: dacă
monumentele s-au distrus prin
împuținarea comunităților care le
îngrijeau și nepăsarea autorităților,
e nevoie de o nouă comunitate
care să legitimeze solicitările către
autoritățile publice.
Erau obișnuiți de la muzeul unde
organizaseră și tururi pentru copii, dar la Felmer vedeau că, pentru
mulți, a merge până în mijlocul satului și a te uita la niște clădiri, echivala
cu o excursie. Pentru ei au strâns fonduri la Cercul Donatorilor, un eveniment organizat anual de Fundația
Comunitară Țara Făgărașului, ca să
amenajeze o bibliotecă multimedia
în casa parohială din Felmer.

Ne dorim să contribuim
la schimbări concrete
și să susținem proiecte
inovatoare și creative,
care să aducă beneficii
reale generațiilor de
astăzi și celor de mâine
din comunitatea noastră.
— mircea ilie
Sustainability Leader, IKEA România

Fondul IKEA pentru mediul urban, implementat de Fundația
Comunitară București, este
primul fond cu o durată de trei
ani. Deja, din primul an, cele 6
proiecte selectate au venit cu
intervenții așteptate de mult
timp de bucu-reșteni.
Într-un oraș aglomerat, e nevoie de o reapropiere de natură, de
aceea locuitorii orașului au avut
parte de seri în parc dedicate
cunoașterii liliecilor. Cum de altfel, locuitorii din centru participă
la activități care transformă parcul Cișmigiu în Grădina cu oameni.
Iar în Grădina Botanică, voluntarii
și inițiatorii proiectului Grădina
Istorică au amenajat împreună o
secțiune a plantelor alimentare
medievale.

19

Primul acoperiș verde din țară,
creat pe un bloc de locuințe, va fi
urmat și de altele, iar echipa proiectului va scrie un manual de
bune practici, care va putea fi folosit de autoritățile locale, dezvoltatori și proprietari.
În același spirit, un alt bloc beneficiază de panouri solare, pentru a
reduce costurile facturilor pentru
locatari dar și pentru a-i învăța pe
aceștia să reducă emisiile de CO2
atât pentru locuințe, cât și pentru
zonele comune ale blocului.
Cel de-al șaselea proiect beneficiar, Crucea Roșie, și-a propus
să colecteze două tone de haine
care vor primi o nouă destinație,
fie socială, fie de reciclare pentru
industria textilă.
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,„Voluntariatul trebuie să
devină treptat un exercițiu
civic. Metoda prin care
întorci comunității din care
provii o picătură din ce știi,
ce-ai învățat și ce ți-ai dori
să devii.”

fundații comunitare în românia:
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8 hours
overtime

© Fotografii: Liviu Terinte

„8 hours overtime for
a good cause” este un
eveniment internațional
în care profesioniști
din diverse domenii
rezolvă probleme ale
organizațiilor nonprofit, într-o seară de
lucru peste program.
În loc să doneze bani
pentru cauzele civice,
profesioniștii pun la
bătaie ce au mai de
valoare – experiență și
expertiză.

laurențiu duca, voluntar Galați

Începând cu 2014, f lama colaborării caritabile a cuprins România: București, Brașov, Sibiu,
Cluj, Galați, Bacău, Iași, Ploiești
s-au alăturat treptat evenimentului. Ideea a venit la București
de la Daniel Mereuță, care aflase
de evenimentul internațional de
pe Facebook.
„Proiectele de acest fel, în care
ONG-urile primesc donații sub
formă de expertiză, sunt foarte
prețioase. Resursele ONG-urilor sunt limitate și de multe ori
activități care ajută la creștere,
precum comunicarea, sunt prea
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costisitoare. Dacă, o dată pe an,
profesioniștii se întâlnesc pentru a dona 8 ore din timpul lor în
susținerea unei cauze, asta rezolvă multe nevoi pentru domeniul
non-profit. Și, cum experiența e
bună și pentru voluntari, creăm
o legătură de susținere de multe
ori pe termen lung, nu doar pentru opt ore.” (Simona Petrică, Manager Comunicare FCB)
Proiectele rezolvate punctual în cadrul fiecărui eveniment
8hours, din fiecare oraș implicat,
generează rezultate pe termen
lung pentru cauzele propuse. La

Brașov, de exemplu, în 4 ediții,
profesioniștii au creat logo-uri,
planuri de afaceri, site-uri, campanii de publicitate, concepte
de business, videoclipuri virale,
produse și concepte implementabile de către organizații.

,„Am avut senzația că
împreună putem muta
munți din loc.”

irina ifrim, voluntar București

Entuziaști la fiecare ediție găzduită în oraș, gălățenii profesioniști în diverse domenii au muncit intens câte opt ore peste
program în fiecare din cei trei
ani ai proiectului. Ei au rezolvat
în total 13 proiecte care schimbă în bine comunitatea lor, fie că
este vorba de realizarea site-ului
Semimaratonului Galați, de un
magazin social virtual sau de
strategia de marketing pentru
campania Diabetul în școală.
La Bacău, voluntarii și organizațiile au depus, chiar de la prima ediție, un jurământ simbolic:
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„Bacăul este al celor care vor să construiască responsabil și implicat un loc ce
va vorbi copiilor noștri despre noi, cei
de azi. (...) Hotărâm ca noi, cei cărora
ne pasă, cei care cunoaștem puterea
lui împreună, să ne dăm mâna într-un
acord pentru orașul nostru. Așa să ne
fie viitorul!”
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Pedalăm
pentru
comunitate

Talk the Walk

Încă de la înființare,
Fundația Comunitară
Mureș a promovat
mersul pe bicicletă,
nu doar ca mod de
transport, ci și ca un stil
de viață, însă echipa a
înțeles că un rastel nu
va fi suficient pentru a
schimba mentalitățile.
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© Fundația Comunitară Mureș

12 exemple din practică

„Ne uitam la statisticile accidentelor și am observat că numărul lor a început să crească după
2012. Atunci noi am zis că dacă e să
schimbăm ceva, trebuie să educăm
bicicliștii cum să circule în trafic”,
spune Sándor Gál, director executiv. Astfel că eforturile fundației
s-au împărțit pe mai multe fronturi.
Echipa a început cu participarea și preluarea organizării
Critical Mass – întâlnirea periodică a bicicliștilor din regiune
– pentru a lua pulsul din mijlocul
comunității; a continuat cu formarea unei baze de date și chestionarea bicicliștilor pentru a afla
problemele cu care se confruntă
și a început implementarea mai
multor programe.
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În 2015, fundația a mobilizat comunitatea bicicliștilor în cadrul
evenimentului „Pedalează pentru
un scop bun” și a strâns fondurile
necesare pentru pornirea Academiei Velo - cursuri de educație rutieră pe bicicletă, pentru adolescenți
cu vârste între 14-18 ani. „Ne-am
dat seama că nu putem schimba
mentalitatea la 55-65 de ani și ideal
e să începem cu copiii; să-i creștem
pe ei și să-i învățăm să folosească
bicicleta și să fie mai activi”, spune Sándor.
În doi ani, deja peste 1.700 de
elevi din Mureș au participat la
cursurile organizate de Fundația
comunitară, iar din 2016, un număr
la fel de mare de elevi din alte șapte
orașe au trecut prin aceste cursuri.

Am fost la 300 de metri
de locul în care am
copilărit și am fost elev la
școala 19, dar nici eu nu
știam cât este de veche.
— participant Talk the Walk

În luna februarie 2017 Fundația
Comunitară Timișoara a demarat „Talk the Walk” (Povești în
mișcare) cu scopul de a activa mici
grupuri din comunitate, de a carta
cartierele, de a câștiga încrederea
comunității și de a identifica actori
preocupați de bunăstarea orașului
și a comunităților.
„Talk the Walk aduce în prim
plan diversitatea locurilor pe care
le vizităm și a inițiativelor cu impact din orașul nostru. Și deși ar
părea că poate facem pe ghidul
turistic, nu facem asta. De fapt noi
vrem să ne plimbăm, să socializăm cu alți oameni și să pășim în
locuri poate mai puțin cunoscute,
dar promițătoare din mai multe
puncte de vedere, luând exemplul
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oamenilor din locurile pe care le
vom vizita” (Daniela Chesaru, director executiv FCTM). Turele sunt
gândite ca o plimbare de maxim
trei ore, cu opriri în spații pe cât
de diferite, pe atât de interesante,
alături de o gazdă dedicată și de
trei povestitori.
Talk the Walk s-a plimbat prin
Cartiere, prin zone consacrate,
pe Urcări și coborâri, prin sedii
de asociații, pe la Street Delivery,
prin grădini posibile și imposibile.
Proiectul își va continua drumul
pe străzile și alături de oamenii
Timișoarei, mai sunt încă multe de
descoperit în spatele fațadelor și
multe povești de dezvăluit.
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Fapte bune
care dăinuie

Ne-am dat seama că
putem mai mult, că nu
trebuie să așteptăm de
la nimeni, pentru că nu
putea nimeni să ne dea
bani, în primul rând.
— monica sîrbu
Asociația CERC Aurul Negru Telega

Cum funcționează
o fundație comunitară?

Două directoare de școli din comuna Telega, Prahova, au adăugat o
nouă dimensiune preocupărilor
lor, mereu orientate spre dăruire și
implicare. Din 2016 sunt și membri
fondatori ai Asociației CERC Aurul
Negru Telega, una din asociațiile
înființate prin fondul Fapte bune
care dăinuie, un fond OMV Petrom
în parteneriat cu Fundația Comunitară Prahova.
Asociația a fost înființată cu un
singur scop: îmbunătățirea vieții
localnicilor de toate vârstele, țel
spre care Monica și Isabela se îndreptau deja. Ele reușiseră să creeze un parc în comună și o fermă de
prepelițe aplicând la câte o sponsorizare simplă. Însă asociația le-a
oferit, printre altele, independența
de astfel de sponsorizări și capa-
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citatea de a obține finanțări din
mai multe surse, pentru proiecte
ample. Așa au reușit să obțină o
grădiniță abandonată, să o renoveze și să o transforme în centru
de activități, care să le ofere oamenilor, de la cursuri de chitară
și origami, până la cele de calificare profesională. „Întotdeauna
trebuie să te gândești din timp și
să ai o viziune destul de largă. De
exemplu cursurile de croitorie pot
da naștere unei croitorii sociale.”
(Isabela Ciocănescu)

,„Nu pot să spun că nu e greu,
dar nu mă plâng, nu e nimic
imposibil, important e să găsim
resursele în interiorul nostru”
isabela ciocănescu, fondatoare
Asociația CERC Aurul Negru Telega

Pentru a obţine
un impact pozitiv
în comunităţile
în care activează,
fundaţiile comunitare
acţionează în primul
rând prin crearea
şi administrarea
transparentă a unor
fonduri cu destinaţie
definită.

Aceste fonduri sunt de mai multe tipuri,
în funcţie de modul de constituire şi destinaţia lor.
În cazul fondurilor tematice, contribuţiile aparţin unui număr divers și cât mai
mare de donatori, fiind direcționate către
o singură cauză sau temă. Aceste fonduri
pot susține dezvoltarea unui anumit domeniu sau pot stimula o abordare specifică a problemelor. Științescu reprezintă
un bun exemplu de astfel de fond, dedicat învățării prin experiment a științelor.
Fondurile numite, pe de altă parte, primesc numele donatorului, care
este o singură persoană sau companie,
care stabilește, împreună cu fundația,
destinația banilor și procesul prin care
aceștia ajung în comunitate. Exemple
practice în România includ Fondul Pambac pentru burse, Fondul Auerbach sau
Fondul Arvato.
Dincolo de nevoile prezente ale comunităţii, fundaţiile pot crea împreună cu
cei care au resurse fonduri cu caracter
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permanent, pentru rezolvarea nevoilor
viitoare.
Administrate de fundațiile comunitare,
fondurile cu caracter permanent sunt
păstrate în bancă sau investite, fiind utilizate doar dobânzile sau dividendele pe
care acestea le generează. Astfel fondul
nu se „consumă” fiind capabil să aducă
un flux relativ stabil de resurse în comunitate.
Scopul fondurilor cu caracter permanent este să limiteze fluctuaţiile de finanţare de la un an la altul şi să ofere donatorilor posibilitatea ca resursele lor să
continue să producă rezultate pentru comunitate pe o perioadă nedeterminată.
Pentru a crea și a menține încrederea
publică, fundațiile comunitare pun pe
prim plan transparența și comunicarea
scopurilor și obiectivelor fondurilor create, a sumelor de bani atrase, a modului în
care aceste sume de bani sunt distribuite și a procedurilor de luare a deciziilor.
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Acordare de finanțări
și programe comunitare
O fundație comunitară
› are o înțelegere largă a problemelor › stimulează parteneriatele, dialogul,

Principii pentru o fundație
comunitară de succes

sociale, a nevoilor și a oportunităților locale, pe baza căreia acordă finanțări și
concepe programe comunitare.
utilizează majoritatea resurselor mobilizate pentru a activa spiritul comunitar
și inovația în domenii variate prin oferirea
de granturi, burse și alte forme de sprijin.
stimulează cunoașterea și participarea comunității locale în conturarea
soluțiilor pentru dezvoltare, consultându-se cu locuitorii în fiecare etapă.
include în programe și decizii grupuri
cât mai diverse din comunitate, inclusiv
pe cele vulnerabile sau marginalizate.

›
›
›

Conducerea și administrarea
O fundație comunitară
› este constituită legal ca fundație

cu misiunea de a sprijini dezvoltarea
unei arii geografice bine definite, prin
cultivarea filantropiei şi acordarea
de sprijin financiar din donații pentru
inițiative locale.
este independentă și în afara controlului direct sau indirect al unei persoane, organizații, instituții, firme sau
partid politic.
este condusă de un consiliu director format din profesioniști din diverse
domenii, care supervizează în regim

›
›

voluntar activitatea fundației.
acționează în baza unei strategii
de dezvoltare pe termen lung și a unui
plan operațional anual.
are politici clare referitoare la supravegherea operațiunilor financiare și
strângere de fonduri de către consiliul
director, acceptarea donațiilor, gestionarea fondurilor și investițiilor, acordarea de granturi, etica și transparența.
are politici clare, instituite de către consiliul director, referitoare la supravegherea operațiunilor financiare,

›
›

›
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a strângerii de fonduri, acceptarea
donațiilor, gestionarea fondurilor și
investițiilor, acordarea de granturi,
etică și transparență.
publică un raport anual ce conține informații despre operațiunile sale,
finanțările oferite și situația financiară.
comunică cu celelalte fundații
comunitare din România, oferind
informații și participând la dialog și
acțiuni comune.

›
›

învățarea, voluntariatul și punerea în comun a resurselor.
dezvoltă capacitățile organizațiilor
locale, susținându- le să devină mai eficiente și să aibă un impact crescut.
ajută pas cu pas potențialii beneficiari ai finanțărilor, oferindu-le consiliere,
expertiză și o mai bună înțelegere a proceselor de acordare de finanțări.
se asigură că finanțările sunt folosite pentru scopul definit şi contractat.
evaluează în mod constant impactul finanţărilor şi iniţiativelor proprii în
comunitate.

›
›
›
›

Mobilizarea de resurse și dezvoltarea filantropiei
O fundație comunitară
› are expertiză în consiliere filan- ar și cu expertiza proprie la binele de acontribui la fonduri cu caracter

tropică, implicându-i pe donatori
în procesul de înțelegere a nevoilor comunității. Fundația îi ajută pe
donatori să găsească cauzele care
li se potrivesc și modalitățile prin
care investiția lor va avea un impact
de durată.
oferă mecanisme flexibile pentru implicarea donatorilor și voluntarilor, permițând membrilor
comunității să contribuie financi-

›

comun.
îşi bazează activitățile de atragere de fonduri pe comunicarea și
negocierea continuă cu donatorul,
dezvoltând încredere și transparență
în relația cu cei care contribuie cu
resurse.
se orientează în mod special
spre implicarea donatorilor și a voluntarilor din comunitatea locală.
oferă donatorilor posibilitatea

›

›
›
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permanent, pentru abordarea durabilă a unor probleme din comunitate.
ajută publicul să înțeleagă mai
bine filantropia cu impact, prin oferirea de informații potențialilor donatori și crearea de noi mecanisme
pentru implicarea acestora.
încurajează donatorii să pună
resurse la comun, pentru un impact
social crescut.

›

›
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Cum faci cunoscute beneficiile
fundațiilor comunitare?
Fundațiile comunitare sunt organizații locale care ajută locuitorii
unei zone să facă bine mai ușor, cu un impact mai mare.
Poți comunica grupurilor interesate beneficiile unei fundații
comunitare utilizând și dezvoltând argumentele de mai jos.

Pentru organizațiile
nonprofit:
› Beneficiază de sprijin financiar pen-

Pentru membrii
comunității:
› Au șansa să ia inițiativa în domenii-

cheie, propunând fundației comunitare
proiecte și soluții la probleme locale și
contribuind astfel la binele comunității.
Pot dona exact pentru domeniul unde
văd că există o nevoie și pot urmări cu
ajutorul fundației rezultatele investiției.
Fundația comunitară adună donaţiile
de la mai multe persoane, asigurânduse astfel că și donaţiile mici şi medii au
rezultate durabile în comunitate.
Fundaţia comunitară pune în legătură
oameni interesaţi de aceeaşi problemă,
stimulând noi inițiative și parteneriate
pentru rezolvarea acesteia.

tru proiecte viabile propuse fundației.
Au parte de promovarea în comunitate a proiectelor susținute de fundație.
Prin intermediul fundației stabilesc
relații semnificative cu donatorii individuali sau companii.

›

›

›

›
›

28

fundații comunitare | Construiește fundația orașului tău!

Pentru firmele
din comunitate:
› Pot crea un fond numit al firmei

sau pot contribui prin finanțări la
fondurile tematice, evenimentele
și proiectele fundației. Sponsorizările acordate sunt deductibile
din impozitul pe profit, în limitele
impuse de lege (0.5% din cifra anuală de afaceri şi 20% din impozitul
pe profit datorat). Astfel, resursele
companiei contribuie la dezvoltarea comunității și asigură un mediu sănătos pentru desfășurarea
activității firmei.

› Primesc sprijin și consiliere din

partea fundaţiei comunitare pentru
a alege domeniul în care sponsorizarea are cel mai mare impact. Beneficiază astfel de expertiză în sfera
implicării sociale.
Beneficiază de experiența fundaţiei comunitare în gestionarea
unui program de finanţare, economisind astfel timp și resurse. Nu va
mai fi nevoie de instruirea specială a
unei echipe sau de noi angajări, firma
nu va mai pierde timp cu gestionarea

›

activităţilor de sponsorizare.
Valoarea rezultată depășește
suma investită, datorită resuselor
pe care fundația le aduce în proiect:
parteneriate cu mass-media şi instituţii locale-cheie, voluntari care se
implică în programe și altele.
Articulându-și o viziune de dezvoltare locală, se poziţionează ca
lideri care pot mobiliza resurse din
comunitate de la cetățeni, parteneri nonprofit, angajați și parteneri
de afaceri.

›

›

Sprijinul din partea programului național
Programul național susține dezvoltarea
fundațiilor comunitare în România prin
informare, sprijin financiar și un cadru
de cooperare și dialog între fundațiile
comunitare.
În primii ani de funcționare, vei primi
informații, consultanță și expertiză din
partea celor 16 fundații comunitare
deja înființate, cât și a partenerilor și
susținătorilor programului.
Pentru a susține inițiativele noi, programul oferă:

› seminarii naționale pe teme precum

atragerea de fonduri, gestionarea fondurilor, acordarea de finanțări, primii
pași în constituirea unei fundații etc.
consultanță personalizată pentru
fiecare grup de inițiativă;
vizite de studiu la alte fundații comunitare;
oportunitatea de a participa la conferințe și la alte evenimente, cu scopul de a învăța mai multe despre
funcționarea fundațiilor comunitare.

›
›
›
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În cadrul programului național derulat
de Asociația pentru Relații Comunitare
(ARC) cu finanțarea Romanian-American
Foundation (RAF) vom oferi cel mult jumătate (dar nu mai mult de echivalentul
în RON a 25.000 USD) din patrimoniul necesar constituirii a maxim patru fundații
comunitare noi. Grupurile de inițiativă vor
trebui să mobilizeze oameni și resurse din
comunitate și să strângă, la rândul lor,
cel puțin jumătate din suma necesară
pentru patrimoniul de înființare.
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