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Fundația Comunitară Brașov este o organizaţie 
care dezvoltă filantropia şi iniţiativa comunitară 
din judetul Braşov prin acordarea de finanţări 
către proiecte locale din diverse domenii: educaţie, 
social, protecţia mediului, cultură, protecţia 
animalelor, revitalizare urbană etc. Fondurile sunt 
strânse de la donatori sau companii locale şi, în 
funcţie de interesele acestora, sunt oferite sub 
formă de finanţări, burse sau sprijin direct către 
organizaţii non-guvernamentale locale, grupuri 
de iniţiativă sau persoane fizice.  Înfiinţată în iulie 
2015, Fundația Comunitară Brașov a oferit până 
la sfârșitul anului 2017 finanţări în valoare totală 
de 883.016 lei pentru 96 proiecte din domenii 
diverse precum educaţie, cultură, servicii sociale 

sau sport. 

MISIUNE & VIZIUNE

Contribuim la dezvoltarea unor comunități 
solidare, generoase și cu inițiativă, care își pune 
în practică ideile pentru bucuria de a trăi și de a 
crește împreună în zona Brașovului.
Mobilizăm resurse locale pentru susținerea 
unor inițiative care vin în întâmpinarea nevoilor 
din comunitate. Facem acest lucru în mod 
transparent și asumat pe termen lung, prin 

implicarea donatorilor și a comunităților. 

VALORI

Încredere, generozitate, 

responsabilitate, implicare, 

bucurie, excelență
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Cine este 
orașul nostru?
Cine suntem noi în interiorul lui? 

Privind contextul local dintr-o perspectivă macro realizăm că orașul îi poate 

amplifica valoarea prin fructificarea potențialului său, care poate fi potențat 

printr-o rețea formată din micro-comunități active și interconectate.  

Încercând să pătrundem și să înțelegem mai bine logica orașului ne-am dat 

seama că există un rol aparte în a da viață unor inițiative venite din nevoile 

locale conștientizate, respectiv de a acorda sprijin că acestea să rămână “în 

viață“.

În viitorul apropiat ne-am propus să cunoaștem mai bine comunitatea din 

județul Brașov pentru a fi mai aproape de aceste localități si pentru a ne 

conecta cu liderii lor și a-i susține. O modalitate de a stimula inițiativele constă 

în acordarea de granturi pentru grupurile coagulate pe criteriul vecinătății.

O adevărată problemă  la nivelul societății actuale o reprezintă frântura 

din fibra socială, dat fiind că în ultimii ani nivelul de încredere al oamenilor 

în semenii lor a scăzut semnificativ. Aici intervine și rolul Fundației care își 

asumă provocarea de a acționa în sensul  formării unei țesături de încredere 

la nivelul comunității locale.

Credem că filantropia este un mecanism care susține direct dezvoltarea 

comunității, unește membrii săi, stimulează colaborarea grupurilor și 

oamenilor cu valori comune și crește constant nivelul de încredere reciprocă .

De aceea creăm contexte în care donatorii devin actori care construiesc 

comunitatea având șansa să aleagă proiectele pe care le susțin și cu care 

rezonează.
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În ceea ce privește segmentul organizațiilor non-profit ne dorim să le 

susținem în a-și orienta eforturile atât către beneficiarii lor cât și către a crea 

și consolida relații cu mediul local și cu donatorii potențiali și în a le întreține.

În demersul de cultivare a filantropiei comunitare vom continua să încurajăm 

schimbarea venită de la nivelul individului și promovarea mai intensă a 

voluntariatului.

Luând în considerare specificul Brașovului de oraș turistic și valențele sale 

culturale, credem că implicarea în zona artistică prin susținerea proiectelor 

aferente artei ar transforma orașul într-un spațiu vibrant și experiential.

Ne dorim o comunitate eficientă aflată într-o evoluție obținută prin 

demersuri sănătoase și sustenabile. Ne propunem sa menținem legăturile 

strânse între mediul corporatist local și Fundația Comunitară astfel încât să 

existe o comunicare continuă și o cunoaștere a nevoilor și zonele de focus ale 

companiilor respectiv a capacităților Fundației.
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Echipa

Mihaela Andrieș
Director executiv

Încerc să mă apropii cu o formă de afecţiune 

faţă de tot ceea ce fac. Învăţ uşor, lucrez 

cu spor în contexte în care găsesc oameni 

generoşi, preocupaţi de ceea ce se întâmplă 

în jurul lor. Mă fascinează modul în care 

o fundaţie comunitară reuşeşte nu doar 

să scoată oamenii din impasibilitate, ci le 

şi oferă un cadru favorabil, resurse şi un 

impuls motivaţional pentru a-şi pune ideile 

în practică. Asta facem şi noi în fiecare 

zi în Fundaţia Comunitară Braşov: creăm 

proiecte care mişcă oameni şi aducem 

împreună oameni care mişcă Braşovul.

Flavia Stamate
Coordonator comunicare

Sunt pasionată de experiențe narative, 

vizuale și auditive. De comunicare, de oameni, 

artă, fotografii, călătorii prin lumea largă și 

filantropie. O fire deschisă și curioasă, plină 

de vivacitate, simț organizatoric și estetic, 

cu dorința de a-mi depăși limitele și de a-mi 

îmbogăți experiențele, perpetuu în cautare 

de proiecte interesante cărora să îmi dedic 

entuziasmul și abilitățile.
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Alina Moldovan
Coordonator programe

Sunt într-o continuă căutare și descoperire 

de Sine și de Ceilalți, uneori epuizantă, însă 

cel mai adesea profund împlinitoare.Activez 

în roluri multiple, care adeseori se suprapun 

într-un melanj unic și provocator: cetățean, 

membru fondator al Fundației Comunitare 

Brașov, psihoterapeut, fiică, mamă și soție.

Cred că Braşovul are potențialul de a deveni 

unul din cele mai frumoase orașe din țară, 

estetic şi uman. Pentru ca acest lucru să 

devină realitate, e important să trecem la 

acţiune și să contribuim la evoluţia pe care 

comunitatea noastră o merită!

Alice Radu
Asistent administrativ

Sunt o persoană  dinamică, creativă, 

perseverentă și practică. Pasionată de 

oameni, de fapte bune și de un stil de viață 

sănătos. Dornică de cunoaștere, dezvoltare 

personală și profesională. Îmi place să mă 

implic în activități de voluntariat pentru 

a ajuta la crearea unui mediu mai propice 

dezvoltării noastre armonioase. Iubesc 

pădurea, locul unde îmi găsesc liniștea 

interioară și în egală măsură ador plimbările 

prin oraș, să descopăr străzi sau locuri noi și 

să le aflu povestea.
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Board

Istvan Szabo
Președinte

Facilitator, consultant şi trainer cu o experienţă de 13 ani în dezvoltare 

comunitară. Este membru fondator al Asociaţiei Consultanţilor în 

Dezvoltare Comunitară, managerul firmei Erudis Consulting și Project 

manager la Fundația Kalnoky.

Oana Sava
Vicepreședinte 

Am peste 10 ani de experiență în marketing și management. În aria 
filantropiei și a voluntariatului mă învârt din aceeași perioadă. 
Am fost președinte al AIESEC filiala Brașov, coordonator de 
evenimente al Asociației 11even, acum sunt mamă și director la 

TeaGarden.

Ioana Daia

Am avut nevoie de mulţi ani pentru a-mi descoperi pasiunea faţă de 

proiectele antropologice şi de voluntariat, care au devenit ulterior o 

constantă în viaţa mea. Simt acum nevoia de a trece la o etapă superioară, 

în care totul să se întâmple la un nivel profesionist şi, mai ales, în Braşov, 

judeţul în care m-am născut.

Anca Gânscă

Sunt pasionată de oameni, călătorii, comunicare și mereu interesată de 

dezvoltarea personală, a mea, dar și în general a celor din jurul meu. Îmi 

place să mă implic și să particip activ la proiecte în comunitate. De-a 

lungul timpului am făcut voluntariat și am luat atitudine de aproape 

fiecare dată când am înțeles că numai acționând pot schimba ceva. 

Laura Popeea

Pasionată de oameni, de natură, cursuri de călărie sau scris,fac 
cu încântare tot ceea ce fac și râd mult. Îmi place să cred că inspir 
oameni prin discursurile motivaționale, traininguri si sesiunile de 
coaching  pe care le susțin, in final prin ceea ce fac si ceea ce 
sunt. 

Cred în a dărui şi a trăi viaţa cu bucurie.



9

Excelența, la început o acțiune, devine un obicei. Lucrurile 

simple, întreprinse în mod constant, cu viziune și integritate, 

transformă omul obişnuit într-unul extraordinar.  Persev-

erenţa pare o cursă lungă, cu linia de finish greu de atins, insa 

fiecare mic obstacol pe care îl depășim ne crește determinar-

ea. Suntem ceea ce facem în mod repetat.

Omul EMPATIC, deschis către ceilalți, prinde CURAJ cand vede 

că nu este singur în lupta spre

acceptare, spre mai bine. Acest lucru îl face să devină DINAM-

IC,  să actioneze GENEROS pentru și alături de ceilalți. Este 

dedicat unor cauze și indiferent de obstacolele din jurul lui, 

este PERSEVERENT. Asta pentru că știe că lucrurile impor-

tante se realizează prin exercițiu. Știe că dărnicia nu stă în a 

da mult, ci în a da la timp. Iar mulțumirea pe care o simte cand 

îl sprijină pe celălalt îi activează BUCURIA PURĂ DE A TRĂI. 

Și anul acesta aceasta am construit proiecte care trăiesc prin 

valorile cărora echipa Brasov Heroes le este dedicată. Susține 

cauze care vorbesc despre curajul de a lua atitudine când al-

tii tac. Care oferă cu generozitate suport necondiționat. Care 

creează experiențe cu riscul de a nu fi confortabili. Proiecte 

care dau încredere celor care  Înfruntă ziua de mâine cu per-

severență, chiar dacă nu știu ce e dincolo de azi. Și oamenilor 

care vorbesc din suflet despre bucuria pură de a trăi, prin 

empatie.

Și tu poți susține aceste valori printr-o donație, prin voluntar-

iat sau prin construcție de fonduri alături de noi. 

În final, un erou este cineva care ia fiecare sansa de a schimba 

ceva in bine.

Tu cum susții Valorile 
în care crezi?
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Pe 11 iunie a avut loc cea de-a patra ediţie a Braşov Heroes – Cursa 

cu obstacole a comunităţii. La start s-au numărat 834 de alergători, 

iar în total evenimentul a atras peste 1.500 de braşoveni în zona 

forestieră şi în zona de agrement a lacului Noua, veniţi să încurajeze 

alergătorii şi să cunoască proiectele înscrise. 

Dintre totalul de 834 de alergători care s-au prezentat la start, 

cursa individuală a numărat 159 de alergători, cele 63 de echipe 

înscrise au însumat 271 de alergători, iar cele 150 de familii care au 

fost strânse laolaltă au cuprins un număr de 404 alergători. Dintre 

aceştia, nu mai puţin de 219 participanţi au fost copii. Anul acesta 

am avut chiar şi doi participanţi din categoria de vârstă sub un an.

 

Suma totală care s-a strâns în urma întregului eveniment, atât din 

donaţii, cât şi din taxa de participare, a fost de peste 139.000 de lei. 

Din aceştia, 51.000 de lei reprezintă taxele de alergare, 35.000 de lei 

donaţii individuale şi 40.000 de lei contribuţia companiilor. Numai în 

ziua evenimentului, peste 11.000 de lei au fost strânşi (aproximativ 

Peste 1.500 de braşoveni şi-au 
susţinut eroii la Cursa cu obstacole 
a comunităţii

 Brasov Heroes 

A patra ediție a cursei 
cu obstacole a comunității, 

139.000
lei

12 
companii
partenere 150 

familii

63 
echipe

834 
alergători
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6.000 de lei în urma donaţiilor realizate de către braşoveni şi aproximativ 

5.000 de lei în urma achitării taxelor de participare, de către alergători.

 

„Evenimentul este unul important pentru Braşov deoarece reprezintă 

un exerciţiu de responsabilitate socială. El este făcut de oameni, pentru 

oameni. Ceea ce încercăm să facem prin Braşov Heroes este să stimulăm 

braşovenii să privească lumea mai presus de propria lor bunăstare. 

Proiectul este valoros pentru că au participat peste 200 de copii, care au 

ocazia să înveţe de mici să ofere ajutor celorlalţi şi să se implice activ la 

binele comunităţii”, 

 

În urma susţinerii primite de la eroii de Braşov, 9 dintre cele 11 cauze 

înscrise au reuşit să-şi depăşească obiectivul. Ambasadorul cu cele mai 

bune rezultate a fost Simona Ivăncescu, ambasadoare a Asociaţiei pentru 

Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională, care a reuşit să strângă 

peste 5.000 de lei.

 

 

O surpriză emoţionantă a acestei ediţii a venit din partea unui fost 

beneficiar al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov. După ce, 

cu ani în urmă, chiar el a fost ajutat în recuperare de către specialiştii de la 

centru, astăzi a alergat pentru această cauză, pentru a da înapoi puţin din 

binele care i-a fost făcut lui şi pentru a se asigura că şi alte persoane ca şi 

el vor cunoaşte bucuria recuperării.
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Cercetașii României - Lupișorii în primul 

câmp

O lume cu indivizi împliniţi pe plan personal, 

spiritual şi social este o lume mai bună, de aceea 

cercetășia vine în sprijinul educației formale 

și informale, prin educația nonformală. Având 

echipamentul necesar desfășurării activităților în 

natură, putem spune Prezent oricărei provocări 

și vom putea participa sub deviza ce ne definește 

la toate activitățile cercetășești din țară : Gata 

oricând!

Cu cei 5.225 de lei strânși la Brașov Heroes, Centrul 

Local a achiziționat 10 corturi de 3 persoane 

necesare/adecvate pentru campare.

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă și 

Integrare Profesională - Un cadou de neuitat

”Anul acesta am reușit să sărbătorim Crăciunul 

într-o atmosferă de familie, cu 18 copii/tineri din 

centrele de plasament din județul Brașov cu care 

noi colaborăm, printr-o tabără socio-educativă de 

4 zile, în cadrul centrului Purtătorii de Făclie din 

Râșnov. Această tabără a fost cu adevărat specială 

deoarece am reușit să redăm, atmosfera și căldura 

unei familii. Pentru mine a fost o încurajare. Mi-a 

făcut plăcere să cunosc persoane noi de la care am 

avut câte ceva de învățat. O să îmi aduc aminte de 

tabăra asta.” – A. T

Asociația de Protecție a Animalelor “Milioane 

de Prieteni” - Sterilizează – nu ucide

STERILIZEAZĂ, NU UCIDE! este un proiect care le-a 

propus semenilor să aleagă viața, în locul crimei! Să 

o aleagă și să o respecte! În loc să eutanasiem sute 

de mii de câini anual, mai bine respectăm legea și 

să îi ajutăm și pe cei care nu își permit financiar să 

facă asta.

Fondurile strânse la Brașov Heroes, în total de 

4584 de lei, au fost suficiente pentru achiziționare 

materialelor folosite pentru sterilizarea si 

microciparea a 29 de câini. Dacă facem un calcul 

matematic simplu, vom constata că sterilizarea 

celor 29 de câini va însemna un minus de cel puțin 

1800 de noi pui, doar în primul an.

Proiecte Susținute de 
#EROIDEBRASOV 

ACTcept platformă creativă şi educativă - 

Vârf creativ în educație

Timp de două luni de zile 79 de elevii din liceele 

brașovene s-au antrenat în arta actorului și au 

învățat pe de o parte să fie jucăuși, să exploreze 

zona emoțiilor dând glas gândurilor și frâu liber 

imaginației, au devenit comunicativi, verbali, 

expresivi și s-au expus cu plăcere acestei 

experiențe. Pe cealaltă parte au învățat să fie 

stăpâni pe reacțiile lor chiar dacă erau puternice, 

au găsit variante de răspuns pentru situațiile 

personajelor pe care urmează să le interpreteze, 

își folosesc adecvat intensitatea vocii, gesturile. 

Suma de 5.910 de lei primită ca finantare a mers 

spre achiziția de recuzită, transport, consumabile 

de birou și remunerații ale trainerilor implicați în 

proces.



Fundația Rafael - CREABIL, calea de la 

dizabilitate la creativitate

Proiectul CREABIL este o încununare a eforturilor 

făcute în toţi cei 10 ani de Fundaţia Rafael pentru 

integrarea socială şi profesională a persoanelor 

cu dizabilităţi. De aceea, în cadrul proiectului, ne-

am dorit să amenajăm şi să dotăm atât un atelier 

profesional, cât şi atelierul de terapie ocupaţională, 

astfel încât ele să devină cât mai eficiente atât 

în planul dezvoltării abilităţilor practice ale 

beneficiarilor, în cel al stimulării creativităţii şi al 

creşterii stimei de sine.

Proiecte 

Asociația Tineri Pentru Brașov - Trusa de 

Pictat și Satul Meu

”Trusa de pictat și satul meu” a reprezentat 

implementarea unui proiect de renovare și reparații 

ale unor săli de clase, holuri și curţile grădinițelor 

din satul Mina 1 Mai și Comuna Vulcan, județul 

Brașov.

Au fost implicați peste 80 de voluntari, 15 copii de 

la un after school din Brașov, 5 auto-utilitare și 1 

buldo-excavator care ne-a fost util în nivelarea 

întregii curți de la grădinița Vulcan.

A fost amenajat un teren de baschet cu pavaj de 

ciment (dale), au fost folosite multe kilograme 

de vopsea de exterior și interior, a fost construit 

mobilier din paleți (mese și băncuțe), piramide din 

cauciucuri uzate și divers colorate. Grădinița din 

Mina 1 mai a fost dotată cu 20 scăunele non-toxice 

și de foarte bună calitate, viu colorate.

De acest proiect au beneficiat 133 de copii de 

grădiniță de la Vulcan și 100 de la Mina 1 Mai, alături 

de educatoarele și îngrijitoarele lor.

Asociaţia De–a Arhitectura - 

De-a Arhitectura în școala mea

Prima etapă a cursului “De-a arhitectura în școala 

mea” este una de cunoaștere, observare și analiză. 

Prin urmare, în cele 10 intâlniri cu lumea arhitecturii, 

copiii au învățat să analizeze spațiile în care 

învață, să tragă concluzii, să citească planurile 

de arhitectura ale școlii, să măsoare spațiile și 

elementele unei construcții, să transpună la scara 

elemente din realitate și să le transpună în machete. 

Toate activitățile au fost practice, direct aplicate pe 

mediul lor familiar, școala.

După această etapă, urmează cea de propuneri de 

transformare / îmbunătățire a spațiilor studiate și 

anume curtea școlii și holul “lung și întunecos” de la 

etajul 2. Până la finalul semestrului întâi, elevii vor 

avea proiecte de prezentat în fața comunității, apoi 

îl vor alege pe cel care doresc să-l transforme în 

realitate, vor face bugetul, vor căuta parteneri care 

să le dea o mână de ajutor și apoi, în vara lui 2018 

vom pune în practică ideea aleasă.

Activitățile au inclus 10 ateliere, 1 prezentare în 

școală a proiectului, 22 de elevi, 2 îndrumători, 1 

voluntar.

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva 

Brasov - Si eu pot fi un campion!

“Si eu pot fi un campion!” este un proiect de suflet 

pentru noi. Este un proiect prin care încercăm să 

facem viața elevilor cu deficiențe mai frumoasă 

prin participarea acestora la activitățile sportive, 

special concepute pentru ei.

Cu cei 5,738 de lei am achiziționat materiale 

sportive și echipamente pentru elevii implicați, am 

cumpărat materiale igienico-sanitare necesare 

desfășurării activităților sportive. De asemenea, 

pentru competiția planificată am achiziționat 

premii, tricouri și medalii pentru elevii implicați.
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Darul Auzului - La fel de ... speciali

Organizarea unui spectacol, ai cărui protagonişti 

vor fi copiii cu deficienţă de auz. Proiectul propune 

eliminarea barierelor pe care societatea le pune 

între sine şi copiii „cu deficienţe”, prin manifestarea 

lor artistică ce vine să le arate braşovenilor că 

aceşti copii cu deficienţă de auz sunt „la fel de 

speciali” ca orice alt copil.

Proiectul se află în curs de implementare, în 

toamnă va avea loc spectacolul pentru care au 

strâns suma de 8.775 de lei.

Asociația Arcadia - Micii tâmplari

Proiectul propunea organizarea de ateliere de 

tâmplărie unde cei mici, alături de familiile lor, 

să creeze 100 de căsuţe pentru păsări ce vor 

fi amplasate în Braşov. Proiectul își dorea să 

reprezintă o alternativă creativă pentru familii de 

petrecere a timpului liber împreună.

Deoarece suma strânsă a fost mult mai mică decât 

cea necesară, asociația Arcadia a schimbat obiectul 

atelierelor.

Din cele peste 10 ateliere de meșterit susținute, 

unde au participat peste 150 de copii și părinți, 

fiecare participant a plecat acasă cu lucrul 

mâinilor lui și folositor în casă: suporturi pentru 

chei, aranjament pentru masa de Craciun, domino 

handmade, calendare perpetuu, calendare advent, 

jocuri X și O. Toate acestea au puse la loc de cinste 

în casa sau dăruite.

Suma strânsă, în valoare de 1.843 de lei, a fost 

folosită pentru achiziționarea de lemne și un 

fierăstrău circular.

Asociația Rază de Speranță - Binele începe 

cu tine

Cea de-a doua participare a noastră la programul 

Brașov Heroes a fost despre fericirea de a fi 

împreună și despre generozitatea prieteniei! 

Experiența Brașov Heroes a fost copleșitoare 

pentru echipa Asociației “Rază de Speranță” și 

pentru cei peste 70 de beneficiari ai noștri, copii și 

tineri cu tulburări din spectrul autist.

Datorită alergătorilor și susținătorilor, precum 

și companiilor partenere care au ales să alerge 

și doneze pentru cauza noastră la cursa cu 

obstacole a comunității, prin suma strânsă 11.969 

de lei, proiectul nostru, Binele incepe cu tine, a fost 

implementat începând cu luna august. Astfel, 50 

dintre beneficiarii noștri au participat la sesinile de 

hipoterapie, meloterapie, arte combinate si la cele 

2 excursii tematice.
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Credem în capacitatea fiecărui om de a-și depăși limitele. De a fi creatorul unei 

realități în acord cu potențialul și nevoile sale. Credem în resursele creatoare adânc 

însămânțate în ființa noastră.

 

Credem în evoluția prin educație. Educația realizată prin cooperare, dezvoltarea 

creativității personale și a motivației interioare a copiilor este motorul prin care 

putem ancora aceste idealuri în viața de zi cu zi.

 

Atunci când formatorii în educaţie înţeleg cât de important este rolul lor de a-i 

îndruma pe tineri în a-şi dezvolta abilităţile mai mult decât memoria, în a lucra 

împreună mai mult decât prin competiţie şi în a-şi folosi creativitatea pentru a 

inova şi a fi mai aproape de acel viitor pe care şi-l doresc, atunci începe o reformă 

în educaţie.

 

Pentru aceşti formatori pentru care “educaţia altfel” şi “ştiinţele exacte” se regăsesc 

printre pasiunile lor, am creat Programul ”Fondul Ştiinţescu Braşov”.

 

Fundația Comunitară Brașov, în parteneriat cu  Romanian-American Foundation 

își propune  ca prin Fondul Științescu să încurajeze pasiunea pentru științe și 

tehnologie a copiilor şi tinerilor între 8 şi 18 ani. Ne dorim ca, prin oferirea unor 

alternative inovatoare, elevii brașoveni să devină interesați de domeniul STEAM 

(știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) și să urmărească din pasiune să-

și dezvolte o carieră în inovație și tehnologie.

 

Finanțăm proiecte creative, inovatoare, care arată că ştiinţele precum matematica, 

informatica, chimia, fizica, biologia, tehnologia, robotica, astronomia, aeronautica, 

arhitectura pot fi interesante şi incitante pentru tineri, facilitându-le înţelegerea 

unor fenomene simple, cu care intră în contact în viaţa de zi cu zi. Cu acestă ocazie, 

tinerii pot să descopere cum funcţionează legile naturii, cum pot folosi tehnologiile 

moderne şi cum se pot implica în proiecte care le oferă posibilitatea unei viziuni 

creative asupra viitorului.

 

În ediția pilot din 2017, Fondul în valoare de 100.000 de lei, a fost constituit cu 

ajutorul a 5 companii locale  - Benchmark, Viessman, Siemens, Turist Info, Hastag 

Kiwi - şi a unui partener naţional (Romanian American Foundation). Din acest fond 

au fost finanţate 10 proiecte STEM care au adus mai aproape de provocările științei, 

astronomiei, tehnologiei și a roboticii peste 1.480 de tineri din Braşov. 

15

Ediția pilot a programului 
FONDUL ȘTIINȚESCU 
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Proiect: 

ROBO PlayLABS

Grupul PLAYLABS format din 4 profesori ai școlii 

gimnaziale nr.11 “Șt.O.Iosif” Brașov și 1 reprezentant 

al partenerului de proiect – Asociația Agile HUB 

 

Proiectul are la bază o abordare creativă față 

de știință și tehnologie prin utilizarea roboților 

programabili Wonder Workshop Kit Dash and Dot. 

Finanțare: 11.000 lei

Proiect: 

Project Phoenix

Proiectul subliniază importanța cunoașterii 

și folosirii sistemelor de energii regenerabile. 

Elevii vau realizat două sisteme de iluminat 

independente cu sisteme de senzori de mișcare, au 

fost îndrumaţi în realizarea unor lucrări științifice 

și au lucrat cu tehnologii didactice de nivel înalt: 

proiectare grafică LabVIEW, achiziția de date cu 

MyDAQ, sistemul NIElvis.

Finanțare: 8.000 lei
Proiect: 

Viața e știință
Asociația pentru Educație Practică și Creativă

Proiectul a explicat copiilor fenomenele științifice 

care au loc în jurul lor în fiecare zi. Meteorologia, 

conservarea mediului, conștientizarea și 

reducerea cantității de deșeuri au fost explicate și 

experimentate integrat.

Finanțare: 10.981 lei
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Proiect: 

Brașov Goes STEAM

Proiectul dezvoltă oferta educațională alternativă 

STEAM și un spațiu adecvat, un centru de resurse 

educaționale și antreprenoriale unde copiii și tinerii 

învață științele exacte într-un cadru nonformal, 

care încurajează creativitatea și descoperirea de 

abilități pentru aceste domenii.

Finanțare: 11.980 lei

Proiect: 

ESPRIT
(Educatie în Spirit Practic Realist Inovativ și Tehnic)

Școala Gimnazială nr.3 „Gheorghe Lazar” Brașov

 

42 din elevii şcolii au fost implicați în activități 

practice, creative, de observare și cercetare în 

domeniul meteorologiei, biologiei și tehnologiei 

cultivării plantelor.

Finanțare: 11.497 lei

Proiect: 

INFO CAR RACE
Colegiul Național de Informatică “Gr.Moisil” Brașov

 

Prin acest proiect pilot, 30 de liceeni au lucrat 

în echipe la asamblarea a 3 mașini electrice 

funcționale pe baza unor kituri speciale. După 

asamblare, echipele au participat la o cursă unde 

au testat performanța mașinilor construite.

Finanțare: 12.000 lei
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Proiect: 

Laboratorul interdisciplinar 
de matematică și științe – 
Maths&Science

Prin proiect s-a realizat un laborator 

interdisciplinar de matematică şi ştiinţe în care 

se rezolvă probleme de cercetare cu elevii din 

ClubMateSaguna. Au creat aproximativ 100 clipuri 

video despre probleme și aspecte de matematică și 

științe, accesibile pe canalul YouTube al școlii.

Finanțare: 10.800 lei

Proiect: 

Descoperă, imaginează, 
creează
Grup independent de părinți

Prin proiect au fost organizate workshopuri din 

diverse domenii - fizică, științele Pământului, 

tehnologie, chimie, biologie, anatomie și 

arhitectură, copiii realizând un număr de 

experimente cu ajutorul unor kituri specifice 

fiecărui domeniu, sub îndrumarea părinților și a 

specialiştilor.

Finanțare: 7.980 lei

Proiect: 

Inquire&Investigate
Asociația Camp Future (Academia Micilor 

Developeri)

În cadrul atelierelor organizate în proiect, copiii au 

învățat să folosească echipamente hardware si 

software, să asambleze și să dezasambleze kituri 

de robotică și să ajungă la concluzii pe baza testării 

și investigării de supoziții și variante.

Finanțare: 4.000 lei
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Proiect: 

Laboratorul de vacanță
Fundația umanitară ANCOR

 

Prin proiect s-au susținut 15 tipuri de experimente 

științifice, 375 de creații care sunt rezultatul 

sau au legătura cu experimentele efectuate și 5 

povești terapeutice, care au ca scop integrarea 

experimentelor în experiențe de zi cu zi, alături de 

5 excursii, unde copiii s-au conectat cu natura .

Finanțare: 9.223 lei

Proiect: 

INFO CAR RACE
Colegiul Național de Informatică “Gr.Moisil” Brașov

 

Prin acest proiect pilot, 30 de liceeni au lucrat 

în echipe la asamblarea a 3 mașini electrice 

funcționale pe baza unor kituri speciale. După 

asamblare, echipele au participat la o cursă unde 

au testat performanța mașinilor construite.

Finanțare: 12.000 lei
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Cercul de 
Donatori

Cercul de donatori este un mecanism de strângere 

de fonduri prin care un grup de oameni identifică 

și selectează 3 proiecte din comunitate care vor 

fi susținute financiar într-un eveniment public. 

De la înființare, Fundaţia Comunitară Braşov a 

organizat 6 cercuri de donatori, evenimente care 

au mişcat peste 400 de oameni să doneze 72.560 

de lei pentru mai multe proiecte locale. Printre 

acestea, donatorii au susţinut: o tabără de muzică 

pentru copii, un curs de mentorat pentru tinerii din 

mediul rural, mobilier de sortat haine pentru un 

centru care are grijă de oamenii străzii, produse 

uzuale pentru un adăpost care protejează 

femeile abuzate în mediul familial, achiziţie de 

instrumente muzicale,organizarea evenimentului 

„Galeria terapiilor” pentru familiile copiilor cu 

dizabilităţi şi amenajarea curţii Asociaţiei pentru 

Educaţie practică şi creativă.

În 2017 au fost organizate două Cercuri de Donatori 

Brașov, care însumat au strâns 30.050 de lei de 

la peste 160 de donatori pentru șase proiecte din 

comunitate:

Ediția a cincea           

Asociatia Albert si Zambete proiectul ”Galeria terapiilor, 

activitatilor, programelor si proiectelor de dezvoltare a 

copiilor cu nevoi speciale”

Este un proiect unic ca si concept si de impact in mediul social 

fiind punctul de pornire al unei platforme active ce a reunit 

parintii/tutorii aflati in cautarea celor mai eficiente terapii de 

recuperare, educationale, dezvoltare si integrare a copiilor cu 

nevoi speciale si cei care deruleaza prin activitatile, proiectele 
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Cercul de 
Donatori

sau programele lor astfel de terapii.

Cu ajutorul sumei strânse la Cercul de donatori, în luna septembrie a fost organizat 

un eveniment de 2 zile în cadrul expozițional Brasov Business Park ce a avut ca scop 

dezvoltarea cat mai eficienta a potentialului copiilor cu dizabilitati si/sau cu nevoi 

speciale avand in vedere si integrarea lor cat mai eficienta in mediul social in care traiesc.

Proiectul a ajuns sa ofere fata de conceptul initial peste 8 conferinte si workshopuri cu 

invitati din tara si strainatate (Spania si SUA) si mulți invitați din randul asociatilor si 

fundatiilor de profil.

Au fost prezenți peste 200 de participanti la conferinte și peste 300 de participanti 

vizitatori si potentiali beneficiari.

Asociatia pentru Educatie Practica si Creativă proiect ”Vânătorii de soare”

Membrii asociației și-au propun amenajarea grădinii sediului, pentru a muta activitățile 

din timpul vacanței de vară a copiilor în aer liber. În acest scop s-au achiziționat 3 

pavilioane de grădină, 3 seturi de mese și bănci, o masă de tenis de exterior, 2 scaune 

balansoar, 4 hamace și vopsea plus alte consumabile necesare pentru amenajarea curții. 

Au beneficiat de acest proiect aproximativ 150 de copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani.

Achiziționarea de instrumente muzicale necesare studiului elevilor de la Liceul 

Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov

Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov este singura instituție de învățământ 

preuniversitar cu profil muzical din județ care numără peste 400 de elevi, de la clasa 

pregătitoare până la clasa a XII-a. Braşov: „Liceul funcţionează într-o clădire retrocedată, 

de aceea condiţiile din sălile de clasă nu sunt proprii procesului de învăţare, iar elevii nu 

au instrumentele muzicale necesare pe care să studieze – unele sunt deteriorate, iar 

altele lipsesc cu desăvârşire. Din păcate, cu ceea ce există în prezent, nu se poate forma o 

orchestră completă”,declară Cecilia Toma, coordonatorul proiectului, părinte al unui elev 

la Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov. Ambasadorul acestui proiect este 

Cristina Radu, cea care susţine nemijlocit cauza acestuia, prim-solistă a Operei Braşov, 

doctor în muzică şi profesor universitar:„Cred că prin educaţie putem da aripi tinerilor şi 

transforma societatea în bine, dar şi realitatea noastră imediată cotidiană. Muzica, arta, 

cultura au forţa de a pune în mişcare idealurile şi viziunile cele mai îndrăzneţe umane. 

De aceea susţin cu toată încrederea acest proiect de achiziţie de instrumente, pentru ca 

tinerii muzicieni care studiază în prezent la Liceul de Muzică braşovean să aibă parte de 

condiţii optime, decente în educaţia lor, indiferent de cariera pe care o vor alege ulterior 

în viaţă”.

Cu ajutorul celor 5.445 lei strânși, au fost achiziționate o vioară ¼, o vioară ½, patru viori 

¾ și un violoncel ¾, seturi de corzi pentru viori și violoncel dar și două stative pentru 

partituri.

Cei peste 125 de elevi din cadrul Liceului Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov, de 

la clasa I până la clasa a XII-a vor folosi instrumentele achiziționate cu prilejul acestui 

proiect, cu care își vor desfășura, împreună cu profesorii lor, orele de studiu.

Impactul asupra elevilor beneficiari și a profesorilor acestora este îmbunătățirea 

considerabilă a studiului, a deprinderilor artistice. De asemenea, pe termen lung, Liceul 

Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov își va putea spori, atât numărul de elevi, cât 

și performanțele acestora.
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Ediția a şasea

La cea de-a șasea ediție am reușit să strângem 15.950 de lei pentru trei 

proiecte care vorbesc despre educație și sprijin în comunitate: 

Asociația Diaconia Ajutor International BRASOV, proiect ”Intergenerații”  

Centrul Diaconia, prin programul Intergenerațional și-a propus să aducă 

împreună persoane care aparțin mai multor generații și să creeze cadrul în 

care vârstnicii, tinerii și copiii socializează, învață lucruri noi, se ajută reciproc 

și primesc sprijin pentru o viață mai bună. Energia copiilor și experiența 

vârstnicilor fac echipa bună la Diaconia, rezultând o comunitate mai 

puternică, ai cărei membri se respectă și se ajută reciproc.

Programul se va desfășura din luna octombrie 2017 pană în luna iunie 2018. 

Sunt programate săptămânal ateliere de creativitate, ateliere de bucătărie, 

croșetat, tâmplărie, coafură, prim ajutor medical, și de asemenea seniorii 

susțin copiii în pregătirea temelor școlare. 

Grup de inițiativă Debate, proiect ”Debate Academy”

Grupul de inițiativă Debate și-a propus să formeze liceeni care să ia parte în 

competiţiile locale, naţionale şi internaţionale de dezbateri academice 

Cercul de Donatori
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în limba engleză. Sam Stevenson, profesor de engleză cu 

experienţă, jurat în competiţiile de debate din Bucureşti 

şi motorul principal al acestui proiect, a adus la Braşov o 

structură nouă de debate coaching astfel pregătind elevii 

braşoveni pentru competiţii naţionale şi internaţionale. 

Proiectul lor s-a materializat printr-o serie de training-uri în 

engleză, organizarea de competiţii demonstrative în licee, 

competiţii bilunare de training, participarea la competiții 

internaționale de debate.

Ca rezultat al bunei pregătiri, elevii selectaţi şi pregătiţi de 

echipa Debate Academy, au avut o performanţă extraordinară 

în competiţia Bratislava Schools Debate Competition. S-au 

calificat până în sferturile de finală, fiind în top 8 din totalul 

de 50 de echipe înscrise. Au terminat competiţia cu 4 meciuri 

câştigate şi doar 2 pierdute, meciul decisiv fiind pierdut la 

distanţă de un punct faţă de echipa Cehiei care a câştigat 

competiţia. 

Ca prospecte de viitor, ne propunem să formăm cât mai mulţi 

tineri talentaţi şi să începem pregătirea cu cei din clasele a 

8-a si a 9-a pentru a-i putea ajuta gradual să evolueze de la 

competiţii locale, până la cele internaţionale. Avem în plan şi 

organizarea de competiţii locale, prin care să formăm o bază 

de tineri implicaţi în societate şi cu spirit civic.

Asociația Atelier Săcelean, proiect ”Muzică pentru sufletul și 

mintea copiilor noștri”

”Limbajul musical s-a dovedit cea mai nobilă formă de eliminare 

a diferențelor sociale, entice, religioase, rasiale, fiind benefic 

nu numai copiilor români, ci și imaginii pe care țara noastră o 

construiește în afara granițelor.” (Ion Marin, fondatorul corului 

”Madrigal”)

Principala problemă cu care se confrunta corul de copii 

săcelean, ”Prietenii Cântăreți”, o constituia lipsa instrumentelor 

muzicale pentru ca cei 12 copii din cor să învețe să cânte la 

chitară, pe lângă partea vocală. Însă la finalul Cercului de 

donatori au primit 2 promisiuni de donație a câte o chitară, 

urmând să poată achiziționa cu restul sumei strânse cele 8 

chitare pentru copii.
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Intergenerații 
Copiii proveniți din familii aflate în situații dezavantajate 

duc o acută lipsă de dragoste și atenție iar implicarea 

seniorilor aduce în viața lor un plus de valoare și multă 

bucurie. Conform statisticilor actuale 47 % dintre bătrânii 

noștri se declară afectați de faptul că nu se simt utili, 

programul nostru oferindu-le un rol activ, modalități 

practice prin care să ajute și să își folosească din plin 

cunoștințele și abilitățiile dobândite de-a lungul vieții. 

Proiectul Intergenerații încurajează comunicarea între 

generații și promovează îmbătrânirea activă, implicând 

în cadrul activităților desfășurate copii și vârsnici fiecare 

îndeplinind și rolul de resursă. Schimbul de valori și 

cunoștințe între generații aduce un plus extraordinar 

tuturor celor implicați.

Centrul Diaconia, prin programul Intergenerațional aduce 

împreună persoane care aparțin mai multor generații și 

creează cadrul în care vârsnicii, tinerii și copiii socializează, 

învață lucruri noi, se ajută reciproc și primesc sprijin 

pentru o viață mai bună. Energia copiilor și experiența 
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vârstnicilor fac echipa bună la Diaconia, rezultând 

o comunitate mai puternică, ai cărei membri se 

respectă și se ajută reciproc.

Copiii care frecventează Centrul de zi Diaconia 

din Cadrul Asociatiei Diaconia Ajutor International 

provin din familii defavorizate social a căror 

părinți nu reușesc fară un sprijin din exterior să 

le ofere suport pentru școală și în unele cazuri 

sunt chiar în pericol de abandon familial. Dorim 

să combatem abandonul școlar și cel familial 

și totodată să oferim copiilor experiența unor 

relații normale și asimilarea unor valori stabile și 

importante.

Copiii și tinerii învață să respecte bătrânețea, 

găsesc în vârstnici căldura bunicilor pe care i-au 

pierdut sau pe care nu i-au avut niciodată, învață 

din experiența și poveștile de viață ale seniorilor. 

Vârstnicii care vin la Diaconia, ca beneficiari sau ca 

voluntari, uită de singurătate și se simt mai utili, 

mai activi, regăsesc gustul de a trăi, se molipsesc 

de pofta de viață a celor tineri.

”Vârsnicii care se implică ca voluntari în program vin cel puțin 

odată pe săptămână la Diaconia, iar în cadrul sălilor de lucru 

desfășoară activitați diverse, in care copiii sunt provocați să 

se implice. Copiii sunt ajutati la efectuarea temelor scolare, 

de asemenea avem organizate ateliere diverse care vin în 

completarea cunoștințelor lor formale.”, povestește Monica 

Pîrvu, director executiv al asociației Diaconia. 

 

Programul continuă și în 2018, până la finalul anului 2017 

reușind să mobilizăm 4.000 euro dublați de Fundația 

Principesa Margareta. Cu aceste finanțe au fost organizate 16 

întâlniri săptămânale între aproximativ 30 de copii și vârstnici 

în care au socializat, gătit, lucrat în lemn sau croșetat. 
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Dacă în luna noiembrie avem o zi dedicată shopping-ului, precum Black Friday, deja adoptată la nivel 

internațional, ce ar fi să avem și o zi în care să sărbătorim generozitatea și implicarea socială, pentru a-i 

sprijini pe cei care au nevoie de ajutor?

Așa s-a lansat în 2012 #GivingTuesday, o mișcare internațională adoptată de peste 90 de tari, o zi în care 

lumea întreagă se unește pentru a dărui.

În această zi, la Brașov, am susținut proiectul ”Intergenerații”, propus de Asociația Diaconia Ajutor 

Internațional, care aduce împreună copii și vârstnici care lucrează împreună, învață lucruri noi și se ajută 

reciproc pentru a-şi crea o viață mai bună.

Proiectul “Intergeneraţii” transformă centre de zi de tip afterschool în centre comunitare 

intergeneraţionale unde voluntari seniori sprijină copiii în realizarea temelor școlare, organizeză și 

participă împreună la diferite activități, ateliere creative sau cluburi vocaționale.

Proiectul implică 13 vârstnici în activități cu 80 de copii și 25 de tineri susținuți în Centrul de zi Diaconia. 

Vârstnicii care se implică ca voluntari în program vin cel puțin o dată pe săptămână la Diaconia și 

desfășoară ateliere de meserii care le dezvoltă abilitățile manuale și îi face conștienți de potențialul pe 

care îl au.

Diaconia Ajutor International BRASOV, aduce talentul, experiența și afecțiunea seniorilor față în față cu 

nevoile copiilor proveniți din familii aflate în situații dezavantajate, care duc o acută lipsă de dragoste și 

atenție.

Implicarea acestor generații opuse aduce în viața tuturor un plus de valoare și multă, multă bucurie!

*Programul “Generații” este inițiat de Fundația Principesa Margareta a României și este implementat în 

Brașov de Asociația Diaconia Ajutor Internațional, cu sprijinul Fundației Comunitare Brașov.

Giving Tuesday 
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Anul 2017 a reprezentat un an în care am crescut la nivel de organizație și în ceea ce privește know-

how-ul nostru de cunoaștere al mediului local. Am avut bucuria de a ni se alătură 2 membri noi 

în echipa executivă un specialist pe baze de date care să ne ajute să menținem și crește relația 

cu donatorii noștri și un coordonator al progamului strategic Stiintescu, program axat pe proiecte 

educaționale non-formale care susțin stimularea descoperirii , înțelegerii și, de ce nu, a pasiunii 

pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor din clasele 0-12 .

Una dintre realizarile majore a constat în implementarea programului Stiintescu In Brasov, care 

să susține financiar proiecte inovatoare, care fac educaţia STEM (știință, tehnologie, inginerie și 

matematică) sa fie una atractivă pentru elevi și să-i ajute pe copii și tinerii să-și dea seama ce-i 

așteaptă în viitorul apropiat și să contribuie în mod real la dezvoltarea abilităților care le  vor fi 

necesare în următorii ani. Ediția pilot a fondului Științescu a insemnat 10 echipe care a mobilizat 

elevi, părinţi, profesori şi oameni pasionaţi de STEM, care au dezvoltat împreună proiecte care au  

explorat  lumea fascinantă a ştiinţelor: laboratoare interdisciplinare de matematică, programe 

de robotică, ateliere şi târguri de ştiinţe, maşini de curse şi dispozitive de studiu al fenomenelor 

meteorologice.   

Fondul Științescu a fost  constituit din 50.000 lei  oferiți de Romanian American Foundation 

și alți 50.000 lei mobilizați de Fundația Comunitară Brașov de la finanţatori locali: Benchmark, 

Viessmann, Turist Info, Hastag Kiwi.

În anul 2018 avem viziunea de a da viață unor colaborări strategice cu companii locale, de a acorda 

consilere filantropică, de a colabora cu liderii comunitatii, de a încuraja si stimula colaborarea între 

organizațiile locale, de a găsi metodele relevante pentru a genera impact în ariile prioritare ale 

organismului viu al comunității.

Tot în 2018 am inițiat un proiect de planificare strategică,  prin care am analizat evoluția Fundației 

din primii 4 ani, am interogat comunitatea și am investigat nevoile acesteia, astfel încât să putem 

decide direcțiile strategice pe care ne vom axa că Fundație în următorii 7 ani. În urmă acestui proces 

laborios și a analizei interne a echipei de planificarea strategice au reieșit 3 zone și anume: educație, 

comunități active și dezvoltarea capacității Fundației,pe care ne vom axa ca și direcții strategice 

principale. 

O preocupare puternică în societatea actuală o reprezintă concentrarea pe formarea noii generații, 

mai ales în contextul dezvoltării continue a inteligenței artificiale, preocupare atât a părinților, cât și 

a companiilor care au nevoie de resurse umane specializate de calitate, astfel încât aria de educație 

capătă a valoare mare prin nevoia reală și stringentă de a crea cadrul cel mai propice pentru un 

proces de învățare efficient, bazat pe feedback , care sa sparga traditionalismul si sa stimuleze 

gandirea flexibila 

Acestei nevoi importante îi răspundem prin continuarea programului Stiintescu, care cumuleaza 12 

proiecte care propun activitati practice si interactive care fac științele exacte mai atractive pentru 

Evoluția fundației 
în 2017 și viziunea 
pentru anul 2018 
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elevi. 

Ne dorim ca proiectele susținute din acest fond să ajute tinerii și copiii să înțeleagă 

și să experimenteze modul în care științele exacte au aplicare în viața de zi cu 

zi sau cum funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să 

îmbunătățim calitatea vieții.

Scopul principal al acestor proiecte este să apese pe butonul fierbinte reprezentat 

de motivația copilului de a învață astfel că odată stimulat își va găsi singur surse 

de informare.

Având în vedere  evoluția Brașovului în 2017 care a însemnat o comunitate mai 

activă și mai dinamică, care a vibrat datorită unui număr mai mare de evenimente 

locale și de inițiative avem așteptări mari că în 2018 să existe un fenomen de 

rezonanță a unor grupuri de influență locale precum:  organizații non-profit, 

companii locale, cadre școlare, micro-comunități constand in grupuri de părinți, 

grupuri aferente anumitor structuri de vecinătăți.

Fundația își va împlini rolul ei de co-designer al comunității prin construirea 

unor fonduri numite, prin care să faciliteze realizarea unui outsourcing al 

corporațiilor locale în comunitate prin crearea celor mai necesare și de impact 

proiecte .Practic un fond numit înseamnă construirea unui mecanism împreună 

cu compania partenera, astfel încât să fie produsă schimbarea în aria dorită și 

să se maximizeze fructificarea potențialului în zona vizată: educație (STEAM) , 

amenajare urbană sau comunitati active.

Binențeles că succesul acestui demers este direct influențat de  întelegerea 

zonei  în care se intervine, investigarea cât mai profundă  a nevoilor respectiv  

identificarea și implicarea tuturor factorilor de decizie.

Menirea noastră este să continuăm să mobilizăm resurse și să  le redirecționăm 

către inițiativele locale, mai precis să unim cauzele care contează cu oamenii care 

cred în acțiuni de impact și în a cultivă evoluția cu perseverență prin programe 

sustenabile. Iar acest lucru îl facem cu transparență și profesionalism și având în 

vedere că impactul care îl producem să fie unul pe termen lung.

 

Ne  asumăm  rolul de a facilita alinierea așteptărilor donatorilor din comunitatae 

cu cauzele în care doresc să investească și propunerea de soluții inovatoare  care 

să crească impactul acestor donații în timp. De asemenea ne concentram pe  a 

înțelege cât mai bine soluțiile viabile de dezvoltare comunitară și partenerii cei 

mai influenți în această directie.

 

Pe lângă impulsul motivațional pe care îl oferim grupurilor locale ne vom axa pe a 

să construi capacitate în rândul organizațiilor astfel încât să consolidăm forță de 

schimbare și să stabilizam acțiunile “community smart “ pe termen lung.

Din dorința de a atrage alături de noi actori relevanți din comunitate ne-am 

propus să creștem impactul comunicării Fundației și a programelor sale, astfel 

încât am lansat programul Policlinică de marketing, în cadrul căreia vom implică 

specialiști din domeniul PR-ului și comunicării pentru a crea împreună o campanie 

de impact adaptată perfect scopului propus.
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Fondul de suport general                                                                                  35.000                     

Fondul de dublare a donaţiilor individuale                                                    40.170                 

Brasov Heroes 2017                                                                                           140.867               

Cercul de donatori 2017                                                                                    35.258                 

Salesforce                                                                                                             10.000                 

Fond pentru colaborări internaţionale                                                            1.068

Fonduri coaching                                                                                                7.800

Fondul de Arta si cultura                                                                                   16.631                    

Fonduri externe                                                                                                   19.585

Cazuri medicale (Robert Cadar)                                                                       1.000

Fondul Ştiinţescu Braşov  2017                                                                        142.069              

Fondul Ştiinţescu Braşov  2018                                                                        20.925

Total         470.374

Finanţări acordate                                                                                              213.419

Evenimente, conferinţe, ateliere, întâlniri                                                      10.274

Comunicaţii                                                                                                           2.335

Echipamente şi bunuri de folosinţă îndelungată                                            4.499

Transport                                                                                                               8.800

Costuri birou                                                                                                         3.663

Personal                                                                                                                89.391

 Servicii                                                                                                                  69.519

Comisioane bancare                                                                                            6.770                  

Cazuri medicale (Robert Cadar)                                                                         1.000

Total  407.397

2017 în cifre

Venituri (lei)

Cheltuieli (lei)
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Lista granturi

1 BRASOV HEROES  COPIII DE CRISTAL    Binele începe cu tine       22,319    Social

2 BRASOV HEROES  ADDIP      Lupișorii în primul camp      5,226    Social

3 BRASOV HEROES  CUMPĂRĂ RESPONSABIL   Vârf creativ în educație       5,910    Social

4 BRASOV HEROES  SCUT      Trusa de pictat și satul meu      7,184    Social

5 BRASOV HEROES  DE-A ARHITECTURA    De-a arhitectura în școala mea      4,817    Educație 

6 BRASOV HEROES  FUNDAŢIA RAFAEL    Și eu pot fi campion!       5,738    Social 

7 BRASOV HEROES  ADDIP      Un cadou de neuitat       9,463    Social 

8 BRASOV HEROES  FUNDAŢIA BUCURIA DARULUI   CREABIL, calea de la dizabilitate la creativitate    7,336    Social 

9 BRASOV HEROES  ASOCIAŢIA RAZĂ DE SPERANŢĂ   Micii tâmplari        1,843    Educație

10 BRASOV HEROES  ASOCIAŢIA MILIOANE DE PRIETENI  Sterilizează, nu ucide!       4,585    Protecția animalelor

11 BRASOV HEROES  GRUPUL DE INIŢIATIVA CSEI   LA FEL ... de speciali!       8,775    Social 

12 CERCUL DE DONATORI  AS. PĂRINȚI „PRO MUSICA – TUDOR CIORTEA” Achiziționarea de instrumente muzicale cu coarde   5,445    Educație

13 CERCUL DE DONATORI  AS. PT. EDUCATIE PRACTICA SI CREATIVĂ  Vânătorii de soare       2,115    Sport

14 CERCUL DE DONATORI  ASOCIATIA ALBERT SI ZAMBETE   Galeria Terapiilor       5,130    Social

15 CERCUL DE DONATORI  GRUP DE INITIATIVA DEBATE ACADEMY  Debate Academy       4,694    Educație

16 CERCUL DE DONATORI  ASOCIAȚIA ATELIER SĂCELEAN   Muzică pentru copiii noștri      4,293    Educație

17 CERCUL DE DONATORI  ASOCIATIA DIACONIA AJUTOR INTERNATIONAL Intergenerații         5,965    Social

18 FONDUL ȘTIINȚESCU  ROBO PlayLABS     grupul PLAYLABS format din 4 profesori ai scolii gimnaziale nr.11  11,000    Educație

19 FONDUL ȘTIINȚESCU  Brasov Goes STEAM    Asociatia KARDINAL       11,980    Educație

20 FONDUL ȘTIINȚESCU  Project "Phoenix"    Membrii cercului de fizica aplicata "G.Moisil" si "Dr.I.Mesota"   8,000    Educație

21 FONDUL ȘTIINȚESCU  Scoala nr.3 „Gheorghe Lazar” Brasov  ESPRIT          11,497     Educație

22 FONDUL ȘTIINȚESCU  AS. PT. EDUCATIE PRACTICA SI CREATIVA  Viata e stiinta        10,981    Educație

23 FONDUL ȘTIINȚESCU  C. N. DE INFORMATICA “GR.MOISIL” BRASOV INFO CAR RACE        12,000    Educație

24 FONDUL ȘTIINȚESCU  MATHS&SCIENCE    Laboratorul interdisciplinar de matematica si stiinte - Maths&Science 10,800    Educație

25 FONDUL ȘTIINȚESCU  GRUP INDEPENDENT DE PARINTI  Descopera, imagineaza, creeaza!     7,980    Educație

26 FONDUL ȘTIINȚESCU  FUNDATIA UMANITARA ANCOR   Laboratorul de vacanta       9,223    Educație

27 FONDUL ȘTIINȚESCU  ASOCIATIA CAMP FUTURE    INQUIRE&INVESTIGATE       4,000    Educație

TOTAL                     208,299

Nume organizație finanțată /
beneficiar al finanțării

Nume program/
fond finanțare

Nr.
crt

Nume proiect Granturi plătite
 în cursul anului (lei)

Domeniu finanțat
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Fundația Comunitară Brașov a evoluat și a crescut impactul 
în comunitate în 2017 datorită voluntarilor, partenerilor, 
consultanților și tuturor prietenilor care cred că generăm valoare 
în dezvoltarea filantropiei comunitare și care ni s-au alăturat în 
făptuirea noastră. În această direcție am dori să le mulțumim în 
mod special următorilor:

Celor 13 membrii fondatori care au făcut posibilă înființarea Fundației și care au 

continuat să ne susțină de lungul aniilor.

Board-ului Fundației care ne susține să în realizarea planificării strategice și în 

generarea de resurse necesare pentru activitatea noastră.

Partenerilor care ne ajută să organizăm Brașov Heroes:  aventurierilor de la MTB 

Carpathian Trails și echipei implicate de la Floare de Colț.

Primăria Brașov

Regia Pulblica Locală Kronstadt

Partenerilor datorită cărora Brașov Heroes crește în fiecare an:

Vodafone

Rolem

Herbalife

Coresi

Avantgarden Coresi

Bausch & Lomb

Echipei de peste 100 de voluntari care a făcut posibilă desfășurarea ediție Brașov Heroes 

2017

Echipei de voluntari care a ajutat la organizarea Cercului de donatori : Gabriela 

Brașoveanu, Diana Bjoza, Carmina Nicolescu, …...

Celor peste 80 de donatori în special Turist Info

Partenerilor  Cercului de Donatori:

Ma Cocotte, locația în care ne-am desfășurat cel de-al 6 lea Cerc

Rawmona – care ne-a ajutat să spunem un dulce mulțumesc tuturor participanților, prin 

bomboanele raw vegane de ciocolată create de către ea.

 

Mulţumim
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Partenerilor care au investit resurse și pasiune pentru a susține segmentul STEM ((științe, 

tehnologie, inginerie, matematic) , prin suportul semnificativ acordat proiectului Stiintescu 

care susține proiecte care explorează lumea fascinantă a științelor, după cum urmează: 

Benchmark, Viessmann, Turist Info, Hastag Kiwi.

 

Lui Cristi Irimia care crede cu tarie in educatia elevilor pe segmentul STEM si care s-a implicat 

într-un mod semnificativ în susținerea proiectului Info Car Race iar apoi a decis să se implice 

și mai mult prin acordarea de sprijin Fundației, prin oferirea de  consultanță în dezvoltarea 

strategică a sa.

Romanian American Foundation care ne încurajează activitatea prin finanțări, consultanță și 

care ne-a oferit avântul necesar pentru lansarea cu succes a Fondului Stiintescu.

Asociația de Relații Comunitare  pentru încrederea și susținerea constantă și consistentă  și 

pentru consultanță extrem de importantă pe care ni le acordă.

Federația Fundațiilor Comunitare care asigura în mod continuu cadrul optim pentru învățare și 

support pentru cele 15 Fundații comunitare

Tuturor partenerilor media:

Coresi Immochan, Cinema One, Superland, Digi 24, Radio Brașov 

Mulțumiri speciale :

Marius Drăguș: care a devenit sufletul Cercului de Donatori, dată fiind atmosfera electrizantă 

pe care o crează de fiecare dată,practic dă naștere  fiind unui val de bună dispoziție care 

energizează sala , stimulează generozitatea și unește oamenii din audiență să simtă la 

unison. Mai mult este unul din donatorii principali ai evenimentului donând pe lângă donația 

financiară și ateliere de magie pentru copii.

Valentin Ogner și Luci Iuga care au fost vocile care ne-au ghidat prin experiență evenimentului 

Brașov Heroes – amplificând starea de bucurie de a ne distra împreună și de a fi eroi ai 

Brașovului, care își manifestă forță generozității pentru a susține cauzele comunității.

Horia Ologu- un filantrop al Brașovului care ne-a oferit suport în desfășurarea activității 

zilnice prin găzduirea biroului Fundației

Dorin Alexandrescu – care ne- a oferit suport pe partea de branding dovedind un nivel de 

profesionalism remarcabil



ORGANIZAŢIE SUSŢINUTĂ PRIN 
PROGRAMUL DE FUNDAŢII 

COMUNITARE

Acest material a fost realizat cu ajutorul unei finanțări 
din cadrul programului ”Fondul Romanian American 

Foundation” de stimulare a donațiilor individuale pentru 
fundații comunitare.


