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Fundațiile comunitare contribuie la transformarea
comunităților locale, pentru ca acestea, pe baza
resurselor și oportunităților locuitorilor să-și atingă
potențialul de dezvoltare. Acestea sunt organizații
locale care dezvoltă filantropia, inițiativa locală și
spiritul comunitar, susținând proiecte locale prin
acordarea de finanțări şi burse.
Fundațiile folosesc mecanisme diverse pentru a
mobiliza resurse din comunitate - sponsorizări,
donații, evenimente de atragere de fonduri, donații
salariale, marketing comunitar - oferind oportunitatea
sponsorilor și donatorilor de a direcționa resursele
proprii către acele zone și domenii care sunt de interes
pentru aceștia și pentru comunitate. Pe baza acestor
resurse, finanțează inițiative locale propuse de
organizații non-profit, lideri comunitari sau persoane
talentate. În același timp, fundațiile identifică în mod
activ nevoi ale comunității, stimulând angajamentul
donatorilor și formarea de parteneriate pentru
abordarea acestora.
În România există la acest moment 15 fundații
comunitare.
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Misiunea
şi
valorile

Fundaţiei
Comunitare
Braşov

Înființată în iulie 2015, Fundația Comunitară Brașov a oferit până la sfârșitul anului 2016 finanțări în
valoare totală de 168,000 de lei pentru 54 de proiecte sociale, culturale și educative care s-au desfășurat
în Brașov.
De la înființare, Fundația Comunitară Brașov și-a dorit să devină un agregator în comunitate, iar în 2016
şi-a concentrat atenţia în activităţi care coagulează oamenii, ideile şi propunerile lor.
Necesitatea de a cunoaște la firul ierbii comunitatea alături de care ne dorim să creștem, ne-a dus, pe lângă
dezvoltarea de mecanisme de strângere de fonduri, și către acțiuni de susținere a mai multor proiecte
din comunitate. Astfel, am coordonat promovarea locală a evenimentului Noaptea albă a galeriilor, un
eveniment desfășurat la nivel național în 10 orașe. Peste 800 de devoratori de artă contemporană au
trecut pragul celor 11 spații care au găzduit 32 de artiști locali și regionali.
Pe lângă sprijinul prin expertiză internă oferit organizațiilor locale, Fundația Comunitară Brașov oferă
companiilor brașovene care doresc să se implice în comunitate servicii de consultanţă filantropică pentru
identificarea domeniilor şi a organizaţiilor pe care acestea le pot susţine, precum şi a mecanismelor prin
care pot aborda nevoi identificate în comunitate.
Astfel, fundația a fost implicată în 2016 în consilierea și susținerea a patru proiecte : la două dintre acestea
am lucrat îndeaproape cu partenerul nostru, Benchmark Electronics România care a contribuit la dotarea
Centrului Judeţean de Excelenţă Braşov și la construcția unui teren de sport în curtea Şcolii Generale Nr. 5,
din Gârcini, un cartier care acomodează cea mai închegată comunitate de romi din Europa.
Alături de un alt partener, compania Siemens Corporate Technology Romania, fundația a sprijinit procesul
de donaţie a peste 110 piese de mobilier de birou către organizaţii locale. Astfel, 18 asociaţii şi fundaţii
locale și-au reamenajat birourile cu ajutorul acestul mobilier donat de partener.
Prin parteneriatul și susținerea companiilor Metropolitan Life și United Way fundația a sprijinit deschiderea
Parcului empatic, un spațiu public în care se desfășoară activități săptămânale gratuite pentru părinţi şi
copii. Proiectul a fost demarat de Academia Heidi, primul centru de învăţare din Braşov dedicat familiei.
Alături de aceeași parteneri, Metropolitan Life și United Way, fundația a colaborat cu asociația De-a
arhitectura Brașov în dezvoltarea și promovarea unei serii de 10 ateliere în care copii cu vârste cuprinse
între 3 și 14 an au experimentat ”munca” de arhitect: au testat materiale, au schițat fațade, au învățat
proporțiile și s-au jucat serios.
Anul 2016 a fost și anul în care am adus un nou coleg în fundație pentru a prelua partea de comunicare
şi relații publice. “Unde-s doi puterea crește”, iar acest lucru s-a văzut prin creșterea fundației atât în
programele dezvoltate, cât şi în felul în care aceste programe s-au făcut cunoscute în comunitate.
Când tragem cortina peste anul 2016 putem afirma că ceea ce am realizat în acest an reflectă viziunea și
valorile donatorilor noștri, iar împreună, creștem de la an la an.
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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

Flavia Stamate

în contexte în care găsesc oameni generoşi,
preocupaţi de ceea ce se întâmplă în jurul

Coordonator comunicare

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.

Sunt pasionată de experiențe narative, vizuale
și auditive. De comunicare, de oameni, artă,
fotografii, călătorii prin lumea largă și filantropie.
Am o fire deschisă și curioasă, plină de vivacitate,
simț organizatoric și estetic. Dorința de a-mi
depăși limitele și de a-mi îmbogăți experiențele,
mă face să fiu perpetuu în cautare de proiecte
interesante cărora să îmi dedic entuziasmul și
abilitățile. Îmi place să cresc alături de proiecte
și oameni care îmbrățișează responsabilitatea
socială, iar fundația și orașul Brașov îmi oferă
acest cadru. Și pentru că îmi place să împărtășesc,
plănuiesc să rămân cât mai mult prin preajmă.
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Istvan Szabo
Președinte
Facilitator, consultant şi trainer cu o experienţă de 12 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,

Board

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 călătorii prin lume, de natură, cursuri de călărie
sau scris, pun pasiune în tot ceea ce fac. Trăisc viața cu bucurie
și râd mult. Îmi place să cred că inspir oameni prin discursurile
motivaționale sau traininguri de dezvoltare personală pe care
le țin în cadrul conferințelor locale. Scriu cu drag pe pagina mea
personală: Arta de a mă trăi.
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Sunt întrebări legitime şi relevante. Desigur, răspunsurile depind foarte
mult de perspectiva evaluatorului şi de experienţa sa personală.
Din perspectiva mea de braşovean simt şi cred că pârghiile comunităţii

Cum arată comunitatea
braşoveană la final de
2016?

s-au pus în mişcare şi chiar au reuşit să creeze pe alocuri un efect de perpetuum mobile. Viaţa urbei este mai intensă, oamenii simt nevoia să îşi
exprime punctul de vedere şi să caute să implementeze soluţii de a construi alte cadre care să faciliteze interacţiuni vii între membrii comunităţii.
Ca şi membru de Board am dovezi că proiectele noastre cresc de la an

Cât de mult a reuşit
Fundaţia Comunitară
să activeze această
comunitate locală?

la an, având un impact din ce în ce mai mare, atât din punct de vedere al
mentalității celor atinşi de evenimentele fundaţiei, dar şi al calităţii vieţii
beneficiarilor prin mobilizarea resurselor financiare, a oamenilor şi a ceea
ce ştiu ei să facă .
La nivelul comunităţii se reliefează 2 tendinţe: de amorţeală şi de activism. Într-o lume şi în nişte vremuri în care unii îşi pierd speranţa de a
schimba orice în bine, alţii se activează şi se încăpăţânează să facă ceva
prin forţe proprii unindu-se cu alţii care cred în acţiune şi în fapte de bine,
care cred în forţa unui grup şi în visul de a crea o masă critică.Şi chiar se
mobilizează în acest sens. Chiar dacă se ivesc poticneli, e clar pentru ei că
acestea sunt inerente şi de fapt pot fi chiar stimulente excelente.
La finalul lui 2016, ca membru de Board, simt că Fundaţia Comunitară
Braşov a reuşit să mobilizeze energia oamenilor în acte de dăruire prin
organizarea evenimentelor Braşov Heroes şi Cercul de Donatori.
Evenimentul filantropic Cercul de Donatori crează o oportunitate deosebită şi anume aceea ca potenţialii donatori să interacţioneze direct cu
reprezentanţii organizaţiilor locale, să participe la un exerciţiu de înţelegere a obiectivelor propuse, a bugetelor necesare, dar mai ales impactul
proiectului asupra comunităţii şi asupra vieţii beneficiarilor.
Brasov Heroes e o explozie de energie, o sărbătoarea unui „îmi pasă” individual, care se coagulează într-un „ne pasă” colectiv a unui grup care
creşte an de an . În 2016 în cursa cu obstacole a comunităţii au participat 750 de alergători bucurându-se din plin de şansa se a face sport în
natură, de a fi un model pentru copii şi colegii lor, de a cunoaşte organizaţiile locale şi proiectele lor actuale şi de a susţine aceste proiecte prin
jumătate din taxa de participare şi nu numai. Deoarece după ce înţelegi
povestea simţi că poţi să contribui cu mai mult.. şi aceasta este morala
din spatele unui eveniment sportivo-distractiv.
Înţeleg că există momente cheie în viaţa oricui, iar prin programele
fundaţiei eu cred că putem interveni în vieţile oamenilor în astfel de momente jucând rolul nostru de catalizator şi mai mult să ajutăm la conectarea nevoilor cu resursele existente dar inaccesibile beneficiarilor, mai
presus de aceasta la conectarea oamenilor cu oameni .Acesta cred că e
un rol esenţial în mecanica vieţilor care se întrepătrund în cadrul unei comunităţi.

Laura Popeea
membru de board al Fundației Comunitare Brașov
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Proiecte susținute și
implementate anterior
Când te uiți înapoi la rapoarte, beneficiari și cifre, citești statistici și urmărești grafice care
cresc sau descresc, poți aprecia munca depusă în termeni realiști. Însă atunci când citești
printre rânduri scrisori de mulțumire, asculți povești despre ce se ascunde în spatele unei
raportări și înțelegi proiectul, toate aceste lucruri îți dau energie să reîncepi diminețile în
care e greu să te ridici din pat.

Asociația

Community

Aid

Network

-

Multimedia Summer Camp
În perioada 27 iunie - 8 iulie 2016, cu sprijinul finanțării
primite prin Brasov Heroes, ediția 2015, în valoare
3.585 lei, a fost organizată o tabără multimedia, în
două grupe, în Roadeș - județul Brașov.
Tematica taberei, diversitatea culturală, a dat frâu
liber imaginației a 20 de tineri de etnii diferite din zona
municipiului Săcele. S-au conturat povești, filmulețe
inspirate din experiențele anterioare ale copiilor, și
ne-a oferit tuturor posibilitatea de a descoperi opinii
și definiții individuale ale acestui concept - pregătire
pentru viață.
Pe perioada taberei tinerii și-au îmbunătățit abilitățile
de realizare și editare fotografii și materiale video.

Biserica

Reformată

Casa

Speranței

-

Adăpostul de criză Esther

În plus au învățat cum să monteze și să prelucreze
clipuri video, să adauge efecte, tranziții, text și
animații. În afară de această parte tehnică dar și
practică, participanții s-au bucurat de activități

Într-o comunitate sănătoasă în care ne dorim să

comune: au gătit împreună, au făcut curățenie, au

trăim, violența domestică nu ar trebui tolerată.

pregătit jocuri pentru copiii din sat, au participat

Biserica Reformată Casa Speranței a propus, la cea

cu ei la o vânătoare de comori, au vizitat cetatea

de-a doua ediție a Cercului de donatori, susținerea

medievală din Sighișoara și au comunicat la diverse

Adăpostului de criză Esther - locul în care victimele

jocuri de echipă.

violenței domestice își pot găsi liniștea și pot avea

Un astfel de proiect are puterea de a le arăta copiilor

răgazul de a lua o decizie asupra viitorului lor.

că diferenţele de etnie nu sunt diferenţe care despart,

Cu sprijinul a peste 50 de donatori care și-au deschis

ci care apropie.

sufletul în fața poveștilor de viață, s-au strâns 4.320
de lei. Astfel 5 femei și 9 copii au fost cazați și ajutați să
participe la sesiuni de consiliere juridică cu un avocat
pentru a înțelege legislația în vigoare, la sesiuni de
consiliere psihologică și asistență medicală.
Scopul şederii în adăpost a fost acela de a ajuta
femeile să conștientizeze responsabilitățile lor ca
adulţi și să înceapă să hotărască singure pentru ele,
copiii învăţând de asemenea să fie mai proactivi. Prin
asumarea rolului de adult, ele învață să renunțe la

8

auto-victimizare.

Proiecte
Asociația Darul Auzului – Știi cum aude copilul
tău?
Ideea acestui proiect s-a născut din dorința unor
parinți care au copii deficienți de auz. Și-au propus să
tragă un semnal de alarmă și să informeze alți părinți
cu privire la necesitatea testării auditive la copii de la
o vârstă cât mai fragedă.
În țările mai dezvoltate programele de screening
auditiv sunt obligatorii în maternități și astfel,
printr-o intervenție timpurie, copiii sunt testați,
protezați și mai apoi susținuți în procesul de integrare
socială, educație și dezvoltare profesională.
În 2015 s-au înscris în cursa comunității, la Brasov
Heroes, pregătiți să adune suficiente resurse pentru
a porni o campanie de informare și ulterior de testare
a copiilor din grădinițele brașovene. Au strâns peste

Fundația Rafael - Fiecare om are muzica sa.
Să o facem auzită!

așteptări: 9.770 de lei, bani folosiți pentru a testa
350 copii din 20 de grupe din cadrul a 5 grădinițe. Dar

Copiii şi adulţii cu dizabilităţi, mai ales cei cu dizabilităţi

mai mult de atât, au adus aproape un număr de 12

severe şi mutiple, sunt atât de rar auziţi cu adevărat.

voluntari, persoane cu experiență în relația cu copii,

De aceea, ne-am dorit să lăsăm muzica să străpungă

care îi sprijină în continuare în derularea proiectului

prejudecăţile, să mângâie inimi şi să o aducem în

pe aceste trei direcții: informarea părinților cu privire

lumina reflectoarelor. Astfel, copiii cu dizabilităţi

la importanța testării auditive la o vârstă cât mai

uşoare şi/sau multiple, au avut şansa de a beneficia

fragedă, testarea propriu zisă a auzului copiilor și

de meloterapie în cadrul unui program complex

consilierea familiilor unde au existat suspiciuni de

care utilizează terapia prin muzică, dar şi stimularea

hipoacuzie sau probleme asociate.

multisenzorială şi exerciţii simple de socializare.
Finanţarea primită în cadrul ediției Brașov Heroes
2014 , în valoare de 3.938 lei, a ajutat la achiziționarea
de instrumente muzicale şi de produse necesare
stimulării multisenzoriale și la plata serviciilor oferite
de cei doi specialişti implicați. Au fost organizate
4 spectacole la care au participat peste 500 de
spectatori din Codlea, Braşov şi împrejurimi.
Râsetele vesele ale celor mici și aplauzele celor mari
au reuşit să spargă bariere afective.

9

8 ore peste program pentru
o cauză nobilă
ediția a patra

Organizaţiile non-guvernamentale au rolul de a contribui acolo unde există o nevoie în
comunitate. Resursele lor sunt limitate și de multe ori nu pot dezvolta idei fără buget sau
activități care să îi ajute să crească.
O dată pe an, profesioniști din mai multe orașe ale globului se întâlnesc pentru a dona 8 ore
din timpul lor și pentru a rezolva brief-ul unui proiect din comunitate.
„8 Hours’ Overtime for a Good Cause” a fost organizat pentru prima dată acum 11 ani la
Amsterdam. În Braşov, proiectul a fost adus în 2014. A fost un proiect pilot, care în următorul
an, a fost preluat şi de alte 6 oraşe din ţară.

La cea de-a patra ediție, 54 de voluntari şi-au dedicat

Timp de 8 ore, 25 de specialiști conduși de 5 lideri

opt ore peste program pentru 5 cauze nobile. Această

au ales să îşi doneze din timpul şi experienţa lor, în

acţiune, iniţiată în urmă cu 2 ani, a adus mai multe

a sprijini una dintre cele 5 cauze implicate. Au creat

organizaţii braşovene care le-au dat “teme” unor

logo-uri, planuri de afaceri, site-uri, campanii.

specialişti în marketing, comunicare, management,
pentru a-i ajuta să găsească soluţii în activitatea pe

Evenimentul se înscrie în cadrul unei iniţiative

care o desfăşoară. Anul acesta, organizaţiile care au

internaţionale, derulându-se în aceeaşi zi şi în alte

căutat soluţii au fost Fundaţia Bucuria Darului, The

orașe mari din lume (Berlin, Utrecht, Portalegre, San

Duke of Edinburgh s, Community Aid Network - Din

Francisco) pentru a sprijini cauze nobile.

Săcele, cu drag, Asociaţia de Servicii Sociale SCUT şi
Asociaţia pentru persoane cu dizabilităţi fizice Sfântul
Haralambie.

de publicitate, concepte de business, videoclipuri
virale, produse și concepte implementabile special
concepute pentru fiecare dintre acestea.
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Testimoniale

“În anii trecuţi au fost ONG-uri care le-au pus în practică, iar rezultatul a fost unul
extraordinar. Nu facem asta pentru că ar exista o motivaţie financiară. Este vorba de
voluntariat. Eu am convingerea că s-a ajuns la un nivel în care ajutăm pentru că putem
şi ne place acest lucru, nu pentru bani. Asta e esenţa voluntariatului - după program,
cei care doresc, vin şi oferă ceva pur dezinteresat”

Alina Moldovan,
Project manager

”Din Săcele, cu drag” a fost unul dintre proiectele sprijinite la ultima ediție 8 hours.
S-a muncit asiduu în 8 ore la o campanie și un site de prezentare, iar rezultatele
nu se lasă așteptate. Cu ajutorul voluntarilor din Săcele, ieri s-a lansat clipul de
promovare ”Din Săcele, cu drag”, început la 8 hours și finalizat intern, 3 luni mai
târziu.”

Ruxandra Oprică,
Community Aid Network

”Cel mai satisfăcător sentiment este să vezi că ideile gândite într-o noapte au
prins contur. Este şi exemplul The Duke of Edinburgh’s International Award
Romania, care au plecat după noaptea 8 Hours Overtime for a Good Cause cu un
concept şi o schemă de comunicare. Astăzi, vedem afişul oficial pentru proiectul
lor, InSide Out.”

Laura Popeea,
Fundația Comunitară Brașov
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Atelierul de
storytelling
Învăţăm şi înţelegem lumea prin poveşti, ne explicăm celorlalţi
prin poveşti şi ne putem vedea viitorul în poveşti. Totuşi,
când trebuie să vorbim despre impactul organizației sau a
proiectului nostru, vorbim despre acţiuni şi cifre. Și ne întrebăm
de ce lumea nu înțelege ce facem, de ce nu avem mai mulți
susținători și de ce banii se strâng atât de greu.
În 25 martie 2016 am organizat un atelier de scriere creativă
adresat oricui vrea să învețe să folosească tehnici de
storytelling atunci când vorbește despre proiectul său. Am
încurajat participarea organizațiilor și a oamenilor implicați în
mod activ în diverse proiecte locale.
Pentru a putea ajunge la un mod atractic de a ne prezenta
activitatea, am invitat la o zi de exerciții practice de storytelling
și prezentare cu profesioniști. O zi de muncă pentru a pierde
obiceiurile nesănătoase ale ONG-iștilor de a vorbi despre
munca lor de parcă ar scrie rapoarte POSDRU. O zi de gândire
critică și de antrenament pentru a descoperi și a folosi ceea
ce este interesant pentru cei cărora le vorbim. Atelierul de
Storytelling ne-a dat unelte prin care acum putem spune
povestea proiectului într-un mod simplu şi atrăgător.
Am avut 26 de participanți înscriși, deși doar 20 de locuri. S-a
stat pe jos, pe scaune improvizate din cărți, sau sprijiniți de
pervaz. În peste 8 ore s-a vorbit, s-a exersat și s-a povestit
aplicat pe subiecte de interes ale oamenilor aflați la atelier.
Am avut-o ca povestitor și trainer invitat pe Georgiana Ilie,
jurnalist la Decât o Revistă.
Georgiana ne-a inspirat să scriem și să nu ne temem să o facem
deschis. Să dăm exemple și nume atunci când ne este permis.
Să ne găsim personajele centrale, și indiferent că sunt copii,
copaci sau obiecte de artă, să le punem în evidență evitând
oengeza. Să fim umani când vorbim despre și pentru oameni.
La final am plecat de acolo insuflați de încrederea că structura
este acel 99% talent din scriitura oricui plănuiește să se apuce
de storytelling.
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Pe scurt, am putea vorbi despre atmosferă în 6 cuvinte, așa cum
Georgiana ne-a provocat să ne schițăm poveștile, dar mai bine dăm
cuvântul participanților la atelier:

”Aș vrea să încep prin a spune ce om
frumos este Georgiana! Am avut atât
de multe de invățat de la ea! Noi ne
pregătim pentru o perioadă în care
vom scrie poveștile tinerilor implicați
în activitățile noastre, iar tot ce am
aflat vineri se potrivește mănușă cu
ceea ce ne-am propus.”

Anca

”Am găsit atelierul de storytelling
foarte interesant și am petrecut
câteva ore foarte plăcute alături de
voi. Exemplele prezentate de trainer
în cadrul workshopului mi-au creat
idei atât de promovare cât și de
povestit. Am început deja să le aplic
pe noul meu cont de pe Steller.”

Ruxandra

”Atelierul m-a ajutat să îmi deblochez
ideea de a scrie despre tinerele
din asociație ca despre cifre într-o
statistică, sau ca un grup unitar.
Fiecare din ele este diferită și am ales
să scriu acum despre fiecare, pe rând.
Vă rog schimbați descrierea de la
proiect cu cea scrisă acum”, ne-a zis
Mădălina, care tocmai înscrisese un
proiect la Brasov Heroes.
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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 3 cercuri de donatori, evenimente care
au mişcat peste 260 de oameni să doneze 42.510
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.
În 2016 au fost organizate două Cercuri de
Donatori Brașov, care însumat au strâns 23,888
de lei de la peste 150 de donatori pentru șase
proiecte din comunitate:

Ediția a treia
Preaplinul sălii a fost depășit: peste 100 de donatori au fost
prezenți pentru a asculta și sprijini cele trei proiecte prezentate.
Cu ajutorul lor, s-au strâns 14,934 de lei.
Pe lângă resurse financiare, au fost oferite servicii juridice, 3
luni de mentorat, vouchere de consiliere psihologică, ateliere
de gătit și de pictat, sesiuni de reeducare posturală, spectacol
de magie și coș lunar cu mâncare timp de 6 luni.
Atunci am promis că vom reveni peste jumătate de an cu
noutăți despre proiectele susținute, iar rezultatele nu s-au
lăsat întârziate:
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Felicia Andrași, coordonatorul proiectului Casa mea, cu cei 5,235 lei
strânși la Cerc, a reușit să transforme o casă în ”acasă” pentru 8 copii
care nu au sprijin sau repere în viața reală. A renovat interiorul casei,
a oferit condiții decente de trai. A reușit să-i responsabilizeze față
de mediul în care trăiesc prin implicarea la tot procesul de igienizare
și înfrumusețare. A ținut cont de dorinţele, dar și nevoile lor în
alegerea mobilierului, a culorilor în care casa a fost zugrăvită. Mai
mult decât atât, la inițiativa Alina Moldovan și a Carminei Nicolescu,
18 oameni ai faptelor bune au făcut ca încăperile să pară desprinse
din povești: au pictat alături de copii desene personalizate, specifice
vârstei, ținând cont de preferințele fiecăruia.
Acum, copiii abia așteaptă musafiri și se îngrijesc ca la fiecare vizită
casa să fie curată și pregătită de oaspeți.

Asociația Asociația Zâmbește Pentru Viitor ajută tineri ieșiți din
plasament să ia viața în piept. Să învețe ce presupune traiul de zi cu
zi. Misiune grea, pentru că statistic analizând, doar 4 din 40 de tineri
aflați în această situație se integrează în societate.
Dar Mateo Rupy, coordonatorul proiectului O casă pentru viitor, a
strâns 5, 395 de lei pe care i-a investit în oameni: ”Am încercat și
sperăm că le-am deschis mintea și sufletul, că i-am încurajat să
înfrunte ziua de mâine”.
Timp de 5 luni a oferit pentru 7 tineri cazare, masă și sprijin să-și
înfrunte temerile și să își valorifice abilitățile. Au învățat împreună
să gătească, să îți descopere și cultive pasiuni.
Acești tineri au un loc de muncă în momentul de față, își plătesc
chiria, se descurcă să trăiască prin propriile puteri. Dar poate
mai important de atât este că, ”beneficiarii noștri și-au schimbat
viziunea asupra societăţii, a lumii, viața, viitorul, în bine și au înţeles
că pentru o viață mai bună e nevoie să lupte cu propriile forțe și
să beneficieze de ajutorul acordat cât i se oferă. Am reușit, prin
atenția acordată, prin sprijin de specialitate, să îi responsabilizăm,
să îi îndrumăm, să îi înscriem la medic de familie, să participe la
cursurile de dezvoltare personală, să le găsim cazare cu o chirie pe
care să și-o permită.”, după cum Rupi Gabor, preşedintele Asociaţiei
Zâmbeşte pentru viitor, punctează.

Cel de-al treilea proiect, un atelier de științe aplicate în cadrul
Școlii Democratice Brașov, nu a putut fi implementat datorită unei
reorganizări interne. Le dorim succes în acest demers, educația
alternativă fiind o necesitate în spațiul brașovean.
Deoarece donaţiile n-au mai putut fi folosite în scopul pentru care au
fost strânse, finanţarea oferită s-a întors către Fundația Comunitară
Brașov. Suma de 4,304 a fost redistribuită către proiectele înscrise
la cea de-a patra ediție a Cercului de donatori care a avut loc loc în
data de 24 noiembrie la Hof.
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Cercul de
Donatori
Ediția a patra
Peste 70 de donatori s-au adunat pentru a susține proiecte care
vorbesc despre cultură, artă şi educaţie în Braşov. Împreună au
strâns 13,406 lei pentru două organizații și un grup de inițiativă
care produc și promovează actele culturale în orașul Brașov.

Unul din cele 3 proiecte susținute la ce-a de-a patra ediție a
Cercului de Donatori Brașov a fost ”Casa Junilor”, inițiat de
Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi. Prin
acest proiect s-au achiziționat echipamente de sonorizare
în valoare de 3,690 lei, esențiale pentru desfășurarea
evenimentelor culturale de la Casa Junilor
Atelierele de creație, meșteșuguri tradiționale și activitățile
culturale se desfășoară aproape în fiecare zi în sediul Casei
Junilor și mulțumită donațiilor voastre, ele se aud mai bine.
Acestea se adresează tuturor oamenilor din comunitatea
brașoveană - copii, adulți, și seniori, fiind mai mult decât simple
evenimente. Sunt ocazii de întâlnire, conectare și creare de
legături între grupuri și generații.
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Proiectul ”Eminescu N-a Existat”, a fost propus de grupul
independent de creație format din Anamaria Guguian, Petra
Binder și Mihai Acker.
Cu bugetul de 4,500 lei, au creat un spectacol performativ aflat
la intersecția dintre muzică, dans și poezie.
Prin cele 3 reprezentații, ei au reușit să apropie oamenii de
poezia lui Eminescu.
Astfel, unii oameni și-au însușit poezia rezonând cu momentele
de dans, alții cu cele de muzică, iar alții prin intermediul
momentelor interactive, fiind expuși la emoții autentice fără a
le fi oferite chei de interpretare, răspunsuri sau povești.
Au fost spectacole intime și emoționale, mai degrabă
experimentale decât clasice.
Numărul total de spectatori a fost de 101, care, rugați să
descrie în trei cuvinte spectacolul Eminescu N-a Existat, au
răspuns: „magie, emoție, bucurie”, „sentiment, poezie, gând”
sau „neașteptat, emoționant, o experiență”.

Asociația Artburg a strâns fondurile necesare pentru 10
cursuri de(spre) arta actorului dedicate liceenilor brașoveni,
avându-l ca trainer pe actorul Gabriel Spahiu.
Liceenii din trei licee din Brașov au învățat pe parcursul a 2 ore
săptămânale dicție, reprezentație corporală, cum să transmită
sunete cu corpul și mai ales cum să comunice liber și deschis
intențiile lor către lume.
Cei 40 de elevi care au participat la atelierele creative s-au
împrietenit, ba chiar unii s-au conectat puternic, încât au
continuat să exerseze împreună după cursurile suport oferite
de către trainer.
Fondurile obținute la Cercul de Donatori în valoare de 5,216
lei au fost folosite pentru achiziția de materiale necesare
cursurilor: instrumente muzicale, casete pentru înregistrarea
atelierelor, materiale didactice, suporturi curs, plata trainerului.
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A treia ediție a cursei
cu obstacole a comunității,

Brasov Heroes

60

echipe

11

companii
partenere

750

110

alergători

familii

100.388
400

230

lei

alergători
individuali

spectatori

BRAȘOV HEROES reprezintă
un eveniment de atragere de
fonduri pentru diverse cauze din
comunitatea locală, realizat în
cadrul unei curse cu obstacole.

BRAȘOV HEROES reprezintă un eveniment de atragere de fonduri
pentru diverse cauze din comunitatea locală, realizat în cadrul unei
curse cu obstacole.
În iunie 2016 Fundația Comunitară Brașov a organizat a treia
ediţie a cursei cu obstacole Braşov Heroes, cu scopul de a strânge
fonduri pentru susținerea a 12 proiecte înscrise de organizaţii nonguvernamentale şi grupuri de iniţiativă din Braşov. Evenimentul a
generat 100.388 lei, din donațiile făcute de braşovenii și companiile
partenere care au ales să participe activ la viața comunității.
Evenimentul a avut loc şi în acest an în zona de agrement din Parcul
Noua, și a reunit la cea de-a treia ediţie 750 de alergători la start
(față de 540 în ediţia 2015 şi 320 la prima ediţie) şi peste 400 de
spectatori care au venit să-și susţină favoriţii şi să petreacă timp
în zona special amenajată pentru activităţi şi relaxare, deși vremea
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i-a făcut să-și deschidă umbrelele. Nu mai puţin de 60 echipe a 240

de alergători, 110 familii cu peste 280 de membri (faţă de 84 de familii
anul trecut) şi 230 de alergători individuali, vedete şi sportivi profesionişti
au alergat în cursa cu obstacole Braşov Heroes. Concurenţii au fost atât
alergători experimentaţi, cât și amatori; peste 140 de copii au alergat în
cursă, iar noutatea care a făcut deliciul evenimentului a fost participarea
unui cățel la cursa de familie, Sara, în vârstă de 2 ani, care a alergat alături
de stăpâna ei şi a purtat numărul de concurs 947. La linia de finish a primit
o medalie bine meritată.
Și anul acesta ambasadorii cauzelor au reușit să mobilizeze un număr
semnificativ de susținători care să doneze pentru cauza reprezentată.
Simona Ivăncescu, ocupanta locului 2 la cursa scurtă și ambasador al
asociației ADDIP, a strâns 1500 lei prin susținerea a 14 prieteni.
Aceeași sumă a fost mobilizată și de către ambasadoarea asociației De-a
Arhitectura, Bogdana Grapă, cât și de susţinătorul asociației ”Milioane de
prieteni”, Răzvan Cicorschi.
În topul susținătorilor s-a aflat Enache Silvana - ambasadoarea asociației
Copiii de Cristal cea care a reușit să mobilizeze 18 prieteni și suma de 1005
lei.
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Testimoniale

“Prin intermediul evenimentului Braşov Heroes,
Proiectul Oameni pentru oameni a reuşit să facă
mai vizibilă activitatea noastră şi a ajutat la
conştientizarea comunităţii braşovene asupra
rolului pe care îl are fundației Bucuria Darului
pentru oraş. A fost o acţiune prin care am putut
să atragem atenţia opiniei publice cu privire la
detaliile care pot reda demnitatea umană. Masă
caldă pentru centrul de zi al oamenilor străzii,
pe care am reuşit să îl amenajăm în proximitatea
cantinei „Mulţumesc!”, a reprezentat o intrare
într-un firesc al lucrurilor, într-o poziţionare a lor
egală cu servirea oricărei persoane.”

Sânziana Vatra,
Fundația Bucuria Darului - Oameni pentru oameni

”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
celor peste 40 de alergători și susținători, precum
și celor 3 companii partenere care au ales să
alerge și doneze pentru cauza noastră la cursa cu
obstacole a comunității, proiectul nostru, Speranță
pentru un vis, a devenit realitate. Copiii și tinerii
noștri au devenit astfel mai independenți și cu mai
multă încredere în sine după atelierele de hipo și
meloterapie. Fiecare nouă sesiune de terapie

a

însemnat deopotrivă o provocare, dar și o bucurie
pentru ei.”
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Diana Niță,
Asociația Rază de Speranță

”Povești desenate pe pereți - un proiect pornit
din durere, continuat din suflet! Şi cu suflet, de
oameni minunaţi, care au înţeles că schimbarea
în bine începe cu fiecare dintre noi. Iar eu pot doar
să mulţumesc eroilor de Brașov care au făcut
posibil să se întâmple toate acestea. Fără voi
nu aș fi mers mai departe. La primul eveniment,
prima sesiune de pictat, au participat voluntar
140 de persoane, implicate direct în procesul de
conturare, desen, pictură. A fost o atmosferă
extraordinară, nu ne-am așteptat la un număr
atât de mare de oameni.”

Carmina Nicolescu,
Fundația Schmidt

”Dalai Lama spune adesea că, pentru a fi
fericiți, oamenii au nevoie de două valori
principale: bunătatea și compasiunea. Am ales
să participăm și noi la Brasov Heroes, deoarece
regăsim aceleași valori pe care le promovăm:
compasiunea, bunătatea, încrederea în sine,
educația. Este nevoie, și ne unim puterile, ca să
aducem în conștiința oamenilor faptul că doar
împreună, putem schimba ceva.”

Augustin Stanciu,
Atelier Săcelean
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”Fundaţia Comunitară Braşov a strâns peste
o mie de oameni într-un peisaj de vis. A creat o
atmosferă de emoţie, bucurie şi împlinire, o
răscruce, în care sufletul fiecăruia dintre noi
trebuie să-şi aleagă o cale, o cauză. Brasov
Heroes este simbolul bunătăţii, al sacrificiului,
al darului necondiţionat pentru o lume mai bună,
mai frumoasă.
Braşov Heroes este locul unde legendele se nasc
din realitate!”

Dan Străuți,
jurnalist

”Un eveniment bine organizat, cu voluntari inimoşi,
la care-am participat cu plăcere împreună cu
prietenii mei și la care voi mai participa de oricâte
ori voi avea ocazia. Am intrat într-un ritm decent,
mai mergeam pe urcări, m-am incurcat în vreo doua
zone cu labirint din aţe, mi-au tremurat izmenele la
căţărarea pe turnul de apă, din cauza inălţimii, apoi
am făcut o baie de noroi prin spatele caselor şi am
ajuns la finish pe locul 21 în clasamentul general
al cursei lungi. Un antrenament foarte bun pentru
corp și suflet.”

Andrei Vatra,
alergător la cursa lungă individual
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Planuri pentru

2017

“Viziunea Fundaţiei Comunitare Braşov este aceea de a contribui
la crearea unei comunităţi puternice, unite şi generoase în care
membrii acesteia îşi pun ideile în practică pentru bucuria de a
trăi împreună. Credem în această viziune şi în oameni care ştiu
că puterea de a schimba lucrurile stă în ei. Oameni care înţeleg
că responsabilitatea nu este doar a celorlalţi, că problemele
şi provocările societăţii noastre nu se află la celălalt “trib”, cât
se află în ţesătura invizibilă creată de relaţiile dintre membrii
triburilor. Indiferent dacă tribul este format din profesori, politicieni,
antreprenori sau gospodine.
Un profesor care îşi înţelege rolul şi rostul poate genera efecte
invizibile azi dar cu impact major pe termen lung, într-un copil,
mama acestuia sau felul în care se predă într-o clasă. Un trib cu
astfel de profesori pot influenţa politicile unei ţări. Iar aceste efecte
se răsfrâng în toată ţesătura care leagă antreprenorii de politicieni
şi de gospodine. Şi tocmai din aceste interacţiuni rezită atât puterea,
cât şi responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Pentru că putem ţese
firele din casa noastră, locul de muncă sau oraşul în care trăim.
În Fundaţia Comunitară Braşov noi creăm contexte în care oameni
care au de oferit energie, creativitate, cunoştinţe, timp şi bani se
reunesc pentru a aborda diverse provocări pe care le are oraşul în
care trăim. Şi fiecare, cu resursele pe care le aduce, contribuie la o
posibilă soluţie.
Pentru anul 2017, vom continua să organizăm cea de-a cincea
ediţie Braşov Heroes, a şasea ediţie a Cercului de donatori şi vom
dezvolta Fondul Ştiinţescu Braşov, încurajând oamenii pasionaţi
de ştiinţe exacte să îşi transmită pasiunea prin proiecte practice şi
interactive propuse tinerilor.
Apoi ne vom concentra atenţia pe dezvoltarea unui Fond de Artă şi
cultură aducând la aceeaşi masă creativi, organizaţii, companii şi
braşoveni interesaţi să colaboreze, să genereze idei şi proiecte care
apropie publicul de arta contemporană.
Iar toate aceste iniţative pot fi rezumate de misiunea Fundaţiei
Comunitare Braşov: antrenăm energia oamenilor în acte de
dăruire, creând o legătură între ce are comunitatea nevoie şi ce au
membrii ei de oferit.”

Mihaela Andrieș,
director executiv Fundația Comunitară Brașov
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Suport financiar acordat în
comunitate
RON
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Mecanisme locale de strângere de fonduri
// Brasov Heroes 2016
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// Cerc Donatori 2016
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2016 in cifre
Venituri (lei)
Fondul de înfiinţare (diferenţă din 2015) 			
Fondul de suport general 					
Fondul de dublare a donaţiilor individuale 		

1.560
50.000
20.102

Brasov Heroes 2016 					
Cercul de donatori 2016 					
Fondul Atelierului de comunicare 				
8 ore peste program pentru o cauză nobilă 		
Fond pentru colaborări internaţionale 			
Fondul Ştiinţescu Braşov 					
Fonduri generale din partea donatorilor individuali
Fondul pentru centru educaţional 			

100.388
28.340
1.230
1.500
6.280
7.000
2.870
10.000

Total 								

229.270

Cheltuieli (lei)
Finanţări acordate
Evenimente, conferinţe, ateliere, întâlniri
Comunicaţii
Echipamente şi bunuri de folosinţă îndelungată
Transport
Costuri birou
Personal
Servicii
Comisioane bancare
Total

77.250
9.963
1.715
4.076
3.546
14.594
62.845
34.291
726
209.006
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Lista granturi
Fundația Comunitară Braşov

Nr.
crt

Nume program/

1

BRASOV HEROES

ASOCIATIA SCHMIDT

6

BRASOV HEROES

FUNDATIA BUCURIA DARULUI

9

BRASOV HEROES

ASOCIATIA ATELIER SACELEAN

12

BRASOV HEROES

ASOCIATIA DEZVOLTARE DURABILA

13

BRASOV HEROES

ASOCIATIA CLOWNIMED

14

BRASOV HEROES

ASOCIATIA HAPPY MOMS(2015)

15

BRASOV HEROES

ASOCIATIA MILIOANE DE PRIETENI (2015)

16

CERC DE DONATORI

ASOCIATIA ZAMBESTE PENTRU VIITOR

17

CERC DE DONATORI

ASOCIATIA ARTBURG

18

CERC DE DONATORI

GRUP INITIATIVA Ana Guguian

19

CERC DE DONATORI

UNIUNEA JUNILOR

20

CERC DE DONATORI

FUNDATIA CASA MEA

21

CERC DE DONATORI

ASOCIATIA ELAN

TOTAL
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Nume proiect
în cursul anului (lei)
Terapie prin culoare

3,351.25

Sanatate

Oameni pentru oameni

3,194.50

Incluziune sociala

My Way

463.00

Educatie

Cei de IERI pentru cei de AZI

6,252.00

Educatie

Terapie prin zâmbet

3,351.25

Sanatate

Educatie pentru femei antreprenori

399.50

Educatie

Sterilizeaza, nu ucide

1,618.00

Protectia animalelor

O casa pentru viitor

5,071.00

Incluziune sociala

Dezvoltare personala prin tehnica actorului

5,250.00

Educatie/Arta

Eminescu n-a existat

4,500.00

Educatie/Arta

Dotare sistem de sonorizare Casa Junilor

3,690.00

Cultura-arta

Renovarea casei

5,377.00

Educatie

Dotarea laboratorului de Stiinte

4,613.00*

Educatie

77,251.75
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Raport Audit

28
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Mulţumim
Fundaţia Comunitară Braşov a făcut paşi importanţi în 2016
datorită voluntarilor, partenerilor şi tuturor prietenilor care neau susţinut acţiunile. Astfel, le suntem recunoscători:
Celor 13 membrii fondatori care au rămas implicaţi în activităţile noastre din momentul
înfiinţării.
Boardului fundaţiei care ne ajută să gândim programe pe termen lung.
Partenerilor care ne ajută să organizăm Brasov Heroes: îndrăzneţilor de la MTB
Carpathian Trails şi echipei inimoase de la Asociaţia Floare de Colţ

Primăria Braşov
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt

Partenerilor datorită cărora Braşov Heroes creşte în fiecare an
Generali România
Siemens
Vodafone
Continental
Elmas
Avantgarden Coresi
Rolem
Bausch&Lomb
Autoliv
Pentalog
Apex Group
Minus 22
Smartsoft
Mareş Outdoor Events
S – Karp
Yves Rocher
Coresi Shopping Resort
Aqua Carpatica
Metropolitan Life
Echipei de voluntari care a organizat cea de-a treia ediţie “8 ore peste program pentru
o cauză nobilă”: Alina Moldovan, Ioana Danu, Ana Maria Abălaşei, Andreea Tănase,
Ramona Popovici, Iulian Dudiţă
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Echipei de 80 de voluntari care ne ajută la organizarea Braşov Heroes
Voluntarilor care ne ajută să organizăm Cercul de donatori: Andreea Tănase, Oana
Gurandă, Carmina Nicolescu, Dragoş Bera, Reli Popa Korodi, Ana Maria Abalașei.

Partenerilor constanţi de la Cercul de donatori:
HOF Cafe
Delaco
Rawmona, care ne ajută să spunem, prin bomboane de ciocolată, mulţumesc tuturor
participanţilor de la Cercul de donatori
Celor peste 150 de donatori de la ediţiile din 2016, în special Fundaţiei Micu Bogdan, Turist Info,
Elgom, AEG Tech, Duminică, Sun Step
Partenerilor care au făcut primul gest de încredere contribuind la Fondul Ştiinţescu Braşov:
Benchmark România
Turist Info
Romanian American Foundation care ne încurajează programele prin finanţări, consultanţă şi
care ne-a oferit avântul necesar pentru dezvoltarea Fondului Ştiinţescu în Braşov
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare pentru încrederea pe care ne-o acordă şi sprijinul
consecvent oferit fundaţiei
Federaţia Fundaţiilor Comunitare din România care crează contextele potrivite de învăţare şi
suport pentru cele 15 fundaţii comunitare din România
Tuturor partenerilor media care ne ajută să facem cunoscute programele noastre:
Sport Total Fm pentru invitațiile în emisiuni și difuzare spoturilor, L.H.E.L pentru
impresionantul spațiu publicitar pus la dispoziție, 24 FUN care este alături de noi din prima
zi. Mulțumim Coresi Shopping Mall și CinemaOne pentru parteneriarul în fapte bune audiovideo, și în general presei locale care este partenerul nostru deschis să ducă vestea despre
proiectele noastre spre public.
Mulţumiri speciale:
Marius Drăguş – datorită lui fiecare Cerc de donator este o explozie de râsete şi voie bună
Mircea Gabriel Suciu – porta-vocea noastră de Facebook
Horia Ologu – deoarece ne-a oferit locul pe care îl numim biroul fundaţiei
Tudor Călin Ojan – pentru sprijinul tehnic pe site-ul nostru şi hosting
Gabriel Nicolae – este mereu la un telefon distanţă când avem nevoie de ajutor în organizarea
evenimentelor
Dumitru Constantin Ivancu (Dinu pentru noi) – pentru vocea, muzica şi talentul împrumutate
pentru fiecare eveniment desfăşurat în 2016
Dorin Alexandrescu – că are grijă de imaginea Braşov Heroes încă de la prima schiţă
Laurenţiu Mihai – masterul nostru în promovarea Google
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ORGANIZAŢIE SUSŢINUTĂ PRIN
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