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COMUNITĂȚII
PULSUL 

FLAVIA STAMATE
COORDONATOR PROGRAME ȘI COMUNICARE 

Când își atinge o fundație comunitară 
punctul ei de relevanță? Când devine 
ea o fundație pentru oraș?
Comunitatea în sine e o sumă de microcomunități observabile, 
cu lideri și followers, cu scopuri comune. Rolul fundației e de 
suport în activitatea acestora și asta nu ar fi posibil fără un 
proces continuu de documentare și adaptare a viziunii la ceea ce 
se întâmplă în actualitatea cotidiană. Primul pas este de 
observare atentă și empatie a oamenilor care populează orașul. 
Ulterior oamenii fundației acționează și reacționează în 
consecință cu ceea ce observă, constituiți într-un agregator 
comunitar care se comportă ca un liant între nevoi și rezolvarea 
acestora. 

Fundația acționează ca o bază pe care se construiesc acte 
participative, empiric dezvoltate dar pe care le susține și le 
dezvoltă prin agregarea de resurse umane, financiare și aptitu-
dini dezvoltate în cadrul fundației.
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OAMENII FUNDAȚIEI ACȚIONEAZĂ ȘI 
REACȚIONEAZĂ ÎN CONSECINȚĂ CU CEEA CE 
OBSERVĂ, CONSTITUIȚI ÎNTR-UN AGREGATOR 
COMUNITAR CARE SE COMPORTĂ CA UN LIANT 
ÎNTRE NEVOI ȘI REZOLVAREA ACESTORA. 

2019 a însemnat, în cifre, peste 31  de astfel 
de micro comunități susținute, mentorate și 
conectate. Proiecte, idei, acțiuni concrete prin 
care oamenii cu inițiativă și implicați au 
produs o schimbare în zonele lor de interes, și 
au mișcat, la propriu, alți oameni care au 
adus, la rândul lor, alți oameni, unindu-se în 
acte de bine dedicate orașului și locuitorilor 
săi. 
O fundatie comunitară reușește să își împlinească tot mai 
mult rolul ei de conector si catalizator comunitar când 
suma idealurilor în virtutea cărora acționează depășește 
latența dintr-o comunitate, iar rezultatul produs se vede 
în acțiuni și proiecte concrete, palpabile care oricând se 
pot scala, multiplica și atinge un număr și mai mare de 
oameni.

LIANT ÎNTRE NEVOI 
ȘI REZOLVAREA 
ACESTORA.

LIANT ÎNTRE 

NEVOI ȘI 

REZOLVAREA 

ACESTORA.

  de astfel 

 ÎNTRE  ÎNTRE 

REZOLVAREA 
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Cred în schimbarea în mai bine și cred în misiunea mea personală de a fi 
parte din această mișcare comunitară chiar dacă asta înseamnă de multe 
ori eforturi incredibile, o reziliență fantastică și o perseverență deosebită. 
Mai știu că împlinirea pe care o simt nu se compară cu nimic altceva. De 
aceea aleg să continui să fac parte din povestea Fundației care se 
întrepătrunde cu poveștile de viață ale celor pe care îi susținem și cărora le 

dăm aripi exact când au mai mare nevoie.

MISIUNEA MEA PERSONALĂ 

DE A FI PARTE DIN ACEASTĂ 

MIȘCARE COMUNITARĂ...
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Fundația Comunitară Brașov a luat ființă dintr-o credință, 
credința unor oameni că e nevoie de a lucra împreună 
pentru a înțelege nevoile comunității și a le satisface 
punând împreună resurse/ la un loc. Grupul de fondatori 
crede în misiunea sa de a contribui la dezvoltarea unor 
comunități unite, solidare și generoase, să creeze punți de 
legătură între nevoi și resurse, să fie un conector între lideri 
informali ai comunității, să pună în legătură oameni cu idei 
cu oameni resursă sau cu oameni care au implementat idei 
similare. Nevoia de a contribui e împărtășită de cei din jurul 
lor: brașoveni , prieteni, colaboratori, oameni cu inițiativă și 
putere de înfăptuire. Echipa executivă crește de la un 
membru la 4 iar numărul donatorilor și ai prietenilor 
fundației crește continuu pentru că în ADN-ul lor e vibrația 
comunității de aici. Modelul de business e dificil de susținut, 
câteodată fragil iar uneori ambițiile depășesc realitatea 
curentă. De aceea cel mai de încredere și cel mai mare 
susținător este comunitatea. Oamenii care donează pentru 
ca fundația să își îndeplinească misiunea fiindcă fundația 
înseamnă un mai bine ale comunității de aici. Noi credem în 
puterea lui împreună și în forța de a schimba în mai bine, de 
aceea ne menținem calea și continuăm acțiunile înspre mai 
binele comunității deoarece ele ne-au devenit nouă fel de a 

fi și sens.

NOI CREDEM ÎN PUTEREA LUI ÎMPREUNĂ 
ȘI ÎN FORȚA DE A SCHIMBA ÎN MAI 

BINE, DE ACEEA NE MENȚINEM CALEA ȘI CONTINUĂM 
ACȚIUNILE ÎNSPRE MAI BINELE COMUNITĂȚII 

DEOARECE ELE NE-AU DEVENIT NOUĂ 
FEL DE A FI ȘI SENS.



În lume sunt peste 2.000 de fundații comunitare răspândite 
în orașe de pretutindeni unde sunt oameni dispuși să 
aducă o schimbare în bine. În România, microbul implicării 
comunitare a luat formă în 2008 odată cu deschiderea 
primelor două fundații comunitare la Cluj-Napoca și 
Odorheiul Secuiesc. Comunitatea a crescut organic, 
adăugându-se alte 16 fundații comunitare la Alba-Iulia, 
Bacău, Brașov, București, Buzău, Covasna, Dâmbovița, 
Galați, Iași, Mureș, Oradea, Prahova, Râmnicu-Vâlcea, 
Sibiu, Timișoara și Țara Făgărașului.

Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) a avut un rol 
activ în încurajarea și sprijinirea apariției fundațiilor comu-
nitare, rămânând un partener constant de suport. 
“Fundațiile comunitare au ca misiune refacerea fibrei 
sociale prin reconstruirea încrederii între oameni din 
comunitățile pe care le servesc”, spune Rucsandra Pop, 
directoarea programului ARC pentru Fundații Comunitare.

FUNDAŢIILE 
COMUNITARE 
DIN ROMÂNIA
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Fundațiile comunitare ajung la peste 53% din popu-
lația cu acces la o fundație, au susținut 10.000 de 
proiecte dintre care 16 milioane de lei în Educație, 6 
milioane de lei în sănătate și 5 milioane de lei în 
Spații publice și comunitare.

Fundațiile înțeleg cel mai bine nevoile și oportunitățile 
locale, iar scopul lor este să creeze podurile de acces între 
donatori și cauze, nevoi și soluții. Ele oferă donatorilor 
consiliere filantropică și caută proiectele care se potrivesc 
cel mai bine cu misiunea și crezul lor; asociațiilor și grupuri-
lor de inițiativă le asigură sprijin și o platformă unde pot 
strânge fonduri, iar oamenilor din comunitate le dau ocazia 
să participe la construirea unui viitor mai bun.

“Fundațiile comunitare au ca 
misiune refacerea fibrei sociale 
prin reconstruirea încrederii 
între oameni din comunitățile 
pe care le servesc.”



VALOAREA CONTRIBUȚIEI UNEI 
FUNDAȚII COMUNITARE SE MĂSOARĂ 
ÎN IMPACTUL GENERAT ÎN COMUNITATE 
PRIN PUNȚILE CREATE ÎNTRE NEVOILE 
LOCALE ȘI RESURSELE MOBILIZATE DE 
ACEASTA. 

ÎN 2019 FUNDAŢIA A FINANŢAT 30   PROIECTE CU 

VALOARE TOTALĂ DE 326.661 LEI.



Programele și evenimentele Fundației au rolul  extrem de 
important de crea contexte menite să unească oamenii și 
să pună resurse laolaltă, să construiască și să crească 
sentimentul de apartenență la comunitate. Amintim câteva 
din programele de bază ale Fundației: Brașov Heroes este 
evenimentul sportiv filantropic care activează brașovenii 
prin cursa cu obstacole a comunității, ce aduce în același 
loc 2500 de oameni care vibrează la unison, atrași fiind de 
distracția în natură și de dorința de a fi empatici și a dărui, 
donând pentru cauzele comunității. Cercul de donatori 
este un eveniment de fundraising care dă șansa donatorilor 
individuali să susțină 3 cauze ale comunității, donând inteli-
gent prin participarea la o licitație live. Programul 
Științescu a avut 3 ediții până în prezent și a susținut 
finanțarea și dezvoltarea a 35 de proiecte de educație 
STEAM în comunitate care prin metodele experientiale și 
interactive a făcut că științele să fie atractive iar curiozitatea 
copiilor și tinerilor să fie stimulată până când a devenit 
pasiune pentru științe. 

Programele Fundației sunt contexte ideale de conectare 
între brașoveni cu valori comune și oportunități grozave de a 
crea relații valoroase pe termen mediu și lung, de mobilizare 
a comunității locale.

Cum funcționează Fundația Comunitară? 
Care este scopul ei? De unde a venit 
ideea?

Fundația Comunitară Brașov este o organizație suport care 
are misiunea de a mobiliza resurse locale pentru susținerea 
unor inițiative care vin în întâmpinarea nevoilor din comuni-
tate. Face acest lucru în mod transparent și asumat pe 
termen lung, creând o țesătură de încredere și implicând 
donatorii și comunitățile. Ideea înființării a venit odată cu 
exemplul dat de cele 14 fundații comunitare existente în 2014 
și de amprenta fantastică lăsată în comunitățile în care 
acționau. Fundația comunitară finanțează și oferă men-
torat nu doar organizațiilor locale cu personalitate juridică, 
dar și grupurilor de inițiativă fără personalitate juridică, 
formate din oameni care cred cu tărie în idei de proiecte și 
sunt dispuși sa le transpună în realitate. 

FUNDAȚIA 
COMUNITARĂ 
BRAȘOV

De ce sunt importante programele 
Fundatiei? Cum contribuie acestea la a 
crea sentimentul de apartenență 
într-o comunitate? Cum ajută acestea 
să crească comunitatea? 

Laura Popeea. Director Executiv
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Încredere, generozitate, responsabilitate, 
implicare, bucurie, adaptabilitate.

Contribuim la dezvoltarea unor comunități 
solidare, generoase și cu inițiativă, care își pun 
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, creând 
o țesătură de încredere și implicând donatorii 
și comunitățile.

Viziune

Misiune

Valori
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“Fiecare dintre noi ne aflăm, cu 
sau fără voia noastră, într-o bulă 
existențială datorită activităților 
întreprinse, a oamenilor pe care îi 
întâlnim. Fundația Comunitară 
Brașov este foarte evident că se 
remarcă prin o serie de acțiuni de 
stimulare comunitară. Ceea ce e 
bine. Ce este însă și mai bine este 
faptul că organizația pare că se 
adaptează foarte rapid aproape 
în orice zonă socială și astfel 
ajunge în orizontul imediat al 
multora dintre noi.” 

Valentin Bărbat
om de comunitate și owner 

Tipografia, Tea & Coffee 
House

Ne-ați răspuns întrebărilor, ne-ați 
sprijinit, ne-ați încurajați și ați crezut 
în proiectele noastre iar pentru noi 
asta a fost extrem de încurajator. 
Ați fost prezenți și implicați în 
comunitate făcând posibilă 
realizarea atâtor proiecte 
frumoase, am simțit energia și 
dorința voastră de a ajută și de a 
aduce bucurie celor din jur. 
Sunteți o necesitate și munca 
voastră este extrem de valoroasă. 
Noi vă mulțumim pentru tot și 
apreciem enorm tot ce ați făcut și 
veți face în continuare.”

Mădălina Tivgă
Ezster Cioacă

Asociația  pentru Dezvoltare 
Durabilă și Integrare 

 “Proiectele derulate de Fundația 
Comunitară sunt proiecte de 
suflet pentru noi .
Considerăm că rolul fundației, 
mai mult decât acela de a fi un 
liant între mediul industrial și 
comunitate, este de a crea 
experiențe - dezvoltă sentimentul 
de apartenență și oferă un 
context sigur de a experimenta.

“Pentru Fundația Bucuria 
Darului, activitatea Fundației 
Comunitare a însemnat oameni 
și inimi care să rezoneze cu 
proiectul nostru. O echipă care 
să vadă ocazii de a face mai 
mult bine pentru cei pe care îi 
avem în grijă. Contacte, 
proiecte, idei care să sudeze cu 
adevărat comunitatea în Bine.”

Florica Bercaru 
Fundația Bucuria Darului
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“Cu alte cuvinte am putea spune 
că pentru noi a fost o colaborare 
extraordinară de fiecare dată 
când am avut oportunitatea să 
colaborăm. 

Prin impactul pozitiv generat în 
comunitate ne-au câștigat 
încrederea ca partener pe 
termen lung și ne dorim să avem 
în continuare o colaborare care 
să aducă un plus de valoare 
tuturor beneficiarilor.”  

Aurelia Florea
Human Resources & 

Procurement Director - 
Brasov Plant la Miele Tehnica
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Cercetașii României - Centrul Local Orizont Brașov a avut 
primele evenimente alături de Fundația Comunitară 
Brașov în 2018. An în care ne-am alăturat cauzelor de 
susținut în programul BrasovHereos.
Încă de la primele întâlniri am simțit că mergem spre 
aceeași direcție - de a fi prezenți în comunitate, de a ne 
implica și de a invita comunitatea să fie proactivă pentru 
o lume mai bună.
Astfel că, numărul de susținători a crescut an de an, 
ajungând în 2020, să fie peste 100 de alergători și dona-
tori care au simțit că doar împreună avem o voce mai 
puternică, suntem mai prezenți la nevoile comunității.
Nu e de mirare că ne-am dorit să avem un parteneriat și 
mai solid cu Fundația Comunitară Brașov, astfel că, am 
accesat și alte programe oferite de aceștia: programul 
Știintescu, programul Un viitor mai bun în comunități, etc. 
Fie că am câștigat sau nu finanțările, știm că, la final, 
trăgând linie, avem atâtea aspecte învățate: să fim 
perseverenți, să fim conectați la nevoile comunității, să 
știm că momentele de cumpănă ajung să ne facă mai 
puternici și multe altele.
Simțim cum, din 2018 de când am început colaborările cu 
Fundația Comunitară Brașov, sprijinul și oportunitățile 
lansate de aceasta, ne-au determinat să acționăm 
înspre comunitate. Rolul fundației a fost să atragă 
oameni, grupuri informale, ONG-uri spre a ne uni forțele. 
A atras fonduri pentru ca noi, cei care reprezentăm 
comunitatea, să venim cu propuneri de activități educa-
tive. Ne-a adus ”la aceeași masă” pentru a identifica și 
noi alte resurse. 
Impactul e clar - există vizibilitate, există prezență în 
spațiul civic, există companii care doresc să susțină în 
continuare zona de intervenție în comunitate. Și pentru 
toate acestea și multe altele la care vom implica, 
răspundem cu MULȚUMIM și GATA ORIC ND!

Tromppy 
Elena Lupoaea-Petrea

Președinte Cercetașii României  
Centrul Local Orizont Brașov

Colaborarea dintre Coresi și Fundația Comunitară s-a 
construit temeinic și cu încredere încă din 2015. Ne 
unesc valori comune, iar provocarea de a fi co-organi-
zatori pentru Brașov Heroes ediția 2019 a fost motivată 
de dorința de a susține inițiative locale și oameni care 
sunt motoare ale schimbării Brașovului.
Coresi Shopping Resort trăiește zi de zi poveștile oame-
nilor fericiți și a comunităților reunite! În ultimii cinci ani 
și jumătate am consolidat parteneriatele care ne 
definesc și care contribuie la dezvoltarea orașului, 
generând valoare adăugată orașului !
La Brașov Heroes participăm din 2016 și anual susținem  
2-3 cauze aflate în competiție. Implicarea echipei 
Coresi în această cursă face parte, alături de multe alte 
inițiative civice și sociale la care am aderat, din ADN-ul 
nostru comunitar. Este al patrulea an în care ne-am 
aflat la startul cursei cu obstacole și suntem bucuroși 
pentru că astfel am contribuit la susținerea directă a 12 
cauze comunitare care și-au realizat proiectele prin 
acest program.
La Coresi am dezvoltat peste 150 de parteneriate 
constante anual, am găzduit peste 100 de evenimente 
locale în fiecare an, am susținut peste 30 de cauze 
locale sau naționale în fiecare an. Dar dincolo de aceste 
cifre sunt oamenii alături de care creștem comunitățile 
și contribuim la povestea frumoasă a unui oraș fericit!
Suntem convinși că atât pe noi, cât și pe Fundația 
Comunitară Brașov ne definește responsabilitatea 
socială. Este vorba despre acel reper care pentru noi 
este despre oameni și forța mobilizatoare care îi unește 
pentru un obiectiv comun: binele și dezvoltarea  comu-
nității!
Suntem convinși că fiecare dintre noi este responsabil 
de cum  își construiește azi ziua de mâine, în armonie și 
perfectă sinergie comunitară, pentru a contribui la o 
dezvoltare durabilă a mediului în care trăim. 

Diana Bjoza
Marketing Manager 

Coresi Shopping Center
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LAURA POPEEA 
Director Executiv

Pasionată de oameni, de 
natură, cursuri de călărie sau 
scris, face totul cu bucurie și 
râde mult. Îi place să 
contribuie la activarea și 
schimbarea comunității, să 
clădească împreună cu 
oameni cu viziune, inițiativă și 
putere de înfăptuire. Crede în 
a dărui şi a trăi viaţa cu 
bucurie.

FLAVIA STAMATE 
Coordonator programe și 
comunicare 
1  Ianuarie- 1 iulie 2019

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 organiza-
toric și estetic, cu dorința de 
a-și depăși limitele și de a-și 
îmbogăți experiențele, 
perpetuu în căutare de 
proiecte interesante cărora să 
își dedice entuziasmul și 
abilitățile.

IOANA GABRIELA 
BRAŞOVEANU 
PR Manager
Începând cu 1 septembrie 2019

Pasionată de tot ceea ce se 
poate crea prin puterea 
cuvântului. Îi place să ofere 
oamenilor perspective 
diferite asupra experiențelor 
trăite, folosind darul vorbirii 
și al comunicării. Îi place să 
asculte activ, să transforme, 
să își pună amprenta 
personală în tot ceea ce 
face. Iubește oamenii și 
călătoriile, animalele și 
psihologia. Tot ceea ce a 
clădit până acum a făcut în 
jurul unor valori pe care le-a 
stabilit călăuzitoare în viaţa 
sa: verticalitatea, dăruirea, 
responsabilitate, armonia 
interioară, competenţa şi 
dezvoltarea profesională, 
calitatea relaţiilor.

OANA CRISTEA 
Asistentă administrativă 
Începând cu 15 martie 2019

După 13 ani de experiență în 
marketing la companii din țară 
și din străinătate, și-a dorit să 
dăruiască mai mult celor din 
jur, implicându-se activ în 
voluntariat și în proiecte care 
au impact în societate, lăsând 
în urma sa o lume mai bună 
decât a găsit-o. O fire sociabilă 
și creativă, care iubește natura, 
arta și călătoriile dar și mai 
mult îi place să lucreze cu 
oamenii și acceptă provocarea 
de a contribui la fericirea lor.  

RUXANDRA NIȚU
Program Manager Fondul 
Științescu 

Crede în puterea educației, în 
utilitatea experiențelor variate, 
a bucuriei noutăților. Îi plac 
călătoriile personale, către 
copilul din noi, indiferent de 
vârsta pe care o avem. Caută 
comunicarea transparentă, 
situațiile win-win și ocaziile în 
care punem în aplicare ceea 
ce suntem și ceea ce știm. 
Științescu se așază în tabloul 
personal ca o piesă de puzzle 
și abia așteaptă să fie sprijin în 
aventurile STEAM  ale celorlalți.

ECHIPA 
EXECUTIVĂ
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OANA SAVA 
Membru Board/ Președinte. August 2018 

Profesionist în domeniul marketingului cu 
o experiență de peste 10 ani în brand 
management în corporații FMCG. Activist 
ONG cu experiență: fost președinte AIESEC în 
Brașov, membru fondator Rotary Club 
Kronstadt, consultant pe planificare 
strategică al agenției Front Line Marketing 
BTL.

ANCA GÂNSCĂ
Membru Board 
Vice Președinte. August 2018  
Coordonator pe comunicare, specialist 
HR, consultant de business și antre-
prenor cu experiență de peste 10 ani în 
start-up-uri în domeniile educație și 
Horeca. Membru fondator al 
Toastmasters Internațional Brașov, și al 
Asociației Kulturoscop. Dornică să 
învăț și să mă dezvolt. 

IOANA DAIA
Trezorier 
Traducător freelancer cu o implicare 
îndelungată în proiecte precum: Let’s 
do it România, Festivalul George 
Enescu, membru fondator al Fundației 
Comunitare Brașov. Interesată în 
înțelegerea comunității și în 
dezvoltarea nivelului de încredere în 
cadrul acesteia. ISTVAN SZABO  

Președinte
Membru Board. August 2018 
Facilitator, consultant de business 
și trainer cu o experiență de 10 ani 
în dezvoltarea comunitară. 
Membru fondator al Asociației de 
consultanți în dezvoltarea 
comunitară, manager al Erudis 
Consulting  și Project Manager al 
Fundației Kalnoky. CRISTI MUSA 

Membru Board. August 2018 
Inginer IT Hardware, lucrează în aria 
Digital Integrated Circuits Verification 
la Siemens, activ și în zona de 
training și facilitare- dezvoltarea 
abilităților și PR, facilitarea de ateliere 
tehnice și de strategie pentru 
companii și ONG-uri locale. Voluntar 
în proiectele comunitare.

ECHIPA 
BOARD

I.13FU
N

D
AŢ

IA
 C

O
M

UN
IT

AR
Ă

 B
RA

ŞO
V





5 3programeani de 
activitate 4membri

echipa

370
voluntari

alături de noi

4646
donatori

individuali
donatori

corporate

43

987.261
lei 130 proiecte

Finanţate. 
Social. Educaţie. Cultural. 
Artistic. Mediu

finanţări 
mediul rural şi urban



2014. 
320 alergători. 150 donatori. 
45.000 Lei. Venituri totale

2018.
1115 alergători. 568 donatori.
168.000 Lei. Venituri totale

2015.
530 alergători. 200 donatori.
65.000 Lei. Venituri totale

2017.
834 alergători. 200 donatori.
139.000 Lei. Venituri totale
2016.
850 alergători. 390 donatori.
95.000 Lei. Venituri totale
2015.
750 alergători. 300 donatori.
85.000 Lei. Venituri totale

2019.
1437 alergători. 562 donatori.
212.000 Lei. Venituri totale

De 5 ani, Fundația Comunitară 
Brașov organizează Brașov Heroes, 

cursa cu obstacole a comunității. În 
2019, în cadrul ediției a șasea am 

susținut 12 proiecte să strângă 146.285 
de lei, de la 562 donatori individuali, 1437 

alergători și 9 companii. Am reușit să 
mobilizăm minunat comunitatea și ne-am 

energizat alături de aproximativ 1000 de 
spectatori prezenți la eveniment. Împreună am 

trăit la maximum o zi în care comunitatea 
brașoveană s-a unit, a dăruit și a vibrat la unison.  

  

“Ediția a șasea Brașov Heroes  a depășit ediția 
anterioară cu 32%, în ceea ce privesc bugetele 

generate pentru finanțarea cauzelor participante.  
Ne-am unit cu toții energia pentru câteva ore cu un 

singur scop:  acela de a face bine. Ne-am împlinit rolul de 
eroi de Brașov: acela de a acționa când e nevoie și de a 

dărui. Și am făcut toate acestea manifestând bucuria de a 
trăi împreună. “

Laura Popeea  - director executiv Fundația Comunitară Brașov 

Evenimentul- platformă de strângere de fonduri a fost susținut de 
către companiile: 

Vodafone, Duvenbeck, Regina Maria, Cinema One, Coresi Shopping 
Center, Coresi Avantgarden, Metro Systems, Dorna și  Rolem NBHX.

Sponsori in-kind: Dorna, Thermomix si Cinema One. 
Parteneri în organizare: Carpathian MTB Trails și Floare de colț. 

BRAŞOV HEROES

MEMBRII JURIULUI CARE A SELECTAT PROIECTELE PARTICIPANTE: 
Diana Bjoza - Marketing Manager Coresi Shopping Center     Cristina Popa - Director Financiar Duvenbeck     Angela Moldovan - Șef serviciu Regio 
Călători     Deea Ursachi - Arhitect , Asociația De-a arhitectură       Paul Binder – Proiect Manager Selgros     Adina Farcaș - Marketing Manager 
Cinema One     Sorin Neculae – alergător      Oana Sava - Președinte Board Fundația Comunitară Brașov     Oana Echim - Manager Fastrackids      
Nicoleta Chichernea – Director spital Campus Medical Regina Maria Brașov    

https://brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro/
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146029 LEI FINANȚĂRI

1437 ALERGĂTORI
415 ALERGĂTORI CORPORATE

12 CAUZE 

1000 SUSȚINĂTORI 

562 DONATORI

9 SPONSORI CORPORATE
1 CO-ORGANIZATOR
 20

19
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GRANTURI ACORDATE
ORGANIZAȚIE PROIECT

Căldură și în clinică nu doar în suflet
Trambulină pentru viață
Și TU poți fi SUPEREROU!
Muzica - Vibrație universală!
Mama, erou în cursa familiei

Cântec în întuneric

Cercetășie. Educație pentru viață
4x4 pentru Speranță!

Pauza nonformală

Camera senzorială, o șansă pentru copiii 
și adulții cu dizabilități
Alerg pentru munții Făgăraș!
Intergenerații 

GRANT
LEI:
13.136
16.767
28.580
5.850
7.975

6.214

11.647
23.227

4.199

11.937

4.996
11.500
146.029

DOMENIU

Trambulină pentru viață 16.767

Muzica - Vibrație universală! 5.850

Cântec în întuneric 6.214

Intergenerații 11.500

Camera senzorială, o șansă pentru copiii 
și adulții cu dizabilități

11.937

4x4 pentru Speranță! 23.227

Asociația Care for Dogs 
Fundația Bucuria Darului
ADDIP 
Asociația culturală "ART RESPECT"
SCUT
Asociația Social-Culturală 
DREPT ÎN INIMĂ 
Organizația Națională „Cercetașii 
României” Centrul Local „Orizont” Brașov 
Asociația Rază de Speranță
Grup de inițiativă Pauza non-formală 
(Anca Negrea, Iana Trimbitas, Mihaela 
Bucsa, Paula Mucsariu) 

Fundația Rafael 

Fundația Conservation Carpathia
Asociația Diaconia Ajutor Internațional 

PROTECŢIA ANIMALELOR
SOCIAL
SOCIAL
EDUCAȚIE CULTURALA
SOCIAL
SOCIAL

EDUCAȚIE 

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

MEDIU
SOCIAL

total: DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ

AMBASADORI BVH 2019
Asociația Care for Dogs, Căldură și în clinică nu doar în suflet 
Alina Ariton | Raluca Brinzaru | Rareș Suciu
Fundația Bucuria Darului, Trambulină pentru viață
Alexandru Guraliuc | Alice Lelcu | Gina Stancu | Valentin Nastase
ADDIP, Şi TU poţi fi SUPEREROU!  
Andreea Tătaru | Eszter Cioacă | Ioana Constantinescu | Laura Morariu | Simona Ivăncescu
Asociația culturală "ART RESPECT", Muzica - Vibrație universală!
Alexandra Grancea | Camelia Vlad | Dragoş Gigi Chiru Dan 
SCUT, Mama, erou în cursa familiei
Alina Bonis | Andra Antonescu | Emanuela Nicoleta Marcu | Ionela Deca | Mădălina Duicu | Mariana Sebeni Comsa 
Asociația Social-Culturală DREPT ÎN INIMĂ, Cântec în întuneric
Lidia Frâncu | Ramona Dragu
Organizația Națională „Cercetașii României” Centrul Local „Orizont” Brașov, Cercetășie. Educație pentru viață
Johny Giurca - Stasisin | Tromppy Elena
Asociația Rază de Speranță, 4x4 pentru Speranță!
Gabriela Braşoveanu | Laurenţiu Tudor | Ornela Anghel
Grup de inițiativă Pauza non-formală (Anca Negrea, Iana Trimbitas, Mihaela Bucsa, Paula Mucsariu), Pauza nonformală 
Angela Dimișcă | Ioana Bucsa
Fundația Rafael, Camera senzorială, o șansă pentru copiii și adulții cu dizabilități
Aurel Palade | Onelia Pescaru | Răzvan Butum
Fundația Conservation Carpathia, Alerg pentru munții Făgăraș!
Cristina Haita | Mihai Andrei 



total: DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ



I M P L E M E N T A R E  P R O I E C T E  

ASOCIAȚIA CARE FOR DOGS
Căldură și în clinică, nu doar 

în suflet
Am alergat împreună pentru un scop 

unic și am reușit! Era crunt să știm că nu 
avem căldură în clinica adăpostului și 
că foloseam tot felul de soluții improvi-
zate care nu dădeau randament. Acum 
totul este automatizat și funcționează, 

iar cățeii sunt și ei fericiți. Cu suma 
strânsă am cumpărat și instalat deja 

sistemul de încălzire și suntem 
extraordinar de multumiți de el. E cald și 
bine înăuntru la căței chiar când afară 

sunt -20C. 
Este un vis devenit realitate, iar felul 
cum s-a adunat comunitatea să ne 
ajute și cum s-au implicat, cum au 
alergat, a fost dincolo de cuvinte. 

Suntem mândrii că am avut un proiect 
ales la Brașov Heroes 6 și vom participa 

cu siguranță și la anul.

Finanțarea primită de 13.545 de lei a 
fost folosită pentru achiziționarea 

termoșemineului, instalația sanitară 
și combustibilul pentru peleți.

FUNDAȚIA BUCURIA DARULUI
Trambulină  pentru viață

“Prin acest proiect ne-am propus să 
acordăm atenție copiilor din familiile cu 
posibilități financiare reduse. De multe 

ori aceștia nu se bucură de copilărie, nu 
se bucură de joaca potrivită vârstei. De 

prea multe ori greutățile familiei îi 
privează de atenția, blândețea, 

îndrumarea și căldura unei familii fără 
lipsuri. Maturitatea le bate la ușă mai 

repede decât ar trebui, devenind 
responsabili pentru creșterea fraților 

mai mici.”
20 de copii au participat într-o tabără 

de vară cu activități de educație 
non-formală, unde s-au bucurat de 
atenție, de îndrumare și de susținere, 

pentru a învăța și dezvolta deprinderi de 
viață independente. “Le-am dăruit timp 
pentru joc și joacă în care au redevenit 
copii: 4 zile într-o tabără de vară în care 

s-au bucurat de atenția, căldura și 
susținerea venită din partea îndrumăto-

rilor pentru a-și dezvolta abilitățile 
personale.” 

Finanțarea primită de 16.767 de lei a 
fost folosită pentru cazare, transport, 

haine, materiale didactice și de 
joacă.

A.D.D.I.P.
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă  și 

Integrare Profesională
Și TU poți fii SUPEREROU!

Tabăra de supereroi a avut un impact 
mare atât asupra beneficiarilor direcți 

(adolescenții din centrele de plasament), 
cât și indirecți (voluntari, echipă, educator 
însoțitor). Adolescenții s-au implicat de la  

prima activitate, deși a fost prima lor 
interacțiune cu psihoterapeutul, într-un 

mod activ și receptiv.  Relația dintre 
psihoterapeut și adolescenți s-a dezvoltat 

treptat, pe durata desfășurării 
workshop-urilor. Au învățat să își controleze 

și să își gestioneze emoțiile, punând în 
practică activități care le-au  testat 

limitele. De asemenea, tabăra le-a oferit și 
un timp în care s-au simțit valorificați, 

ascultați, iubiți, înțeleși, un timp de familie, 
familia A.D.D.I.P. 

Această tabără a fost mai mult decât un 
simplu cadou material, a fost un cadou în 
care au  experimentat emoțiile, mecanis-
mele de gestionare a emoțiilor, dar și au 

primit și timp de calitate petrecut 
împreună. 

Finanțarea primită de 10.971 de lei a fost 
folosită pentru fee-ul psihoterapeutului, 
organizarea taberei și achiziționarea de 

materiale pentru activități. 
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I M P L E M E N T A R E  P R O I E C T E  

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ART 
RESPECT

Muzica-Vibrație Universală

Proiectul și-a propus să atragă atenția 
asupra faptului că educația artistică are 

efecte în dezvoltarea armonioasă a 
copiilor și tinerilor asigurând în viitorul 

societății tineri încrezători și bine pregătiți. 
Un grup de 10 tineri talentați cu vârste 
cuprinse între 10 și 15 ani, cu palmares 

bogat în domeniul artistic, au beneficiat de 
7 zile de pregătire specializată cu 

profesioniști din domeniu precum celebra 
artistă Luminița Anghel, profesoara de 

muzică Cristina Puia și actrița Doina 
Roman.

S-au studiat vocalize, tehnici de cânt, 
respirații, frazare, înalțimea sunetului și 

intonație, teorie muzicală, educație 
muzicală, notiuni generale despre canto, 

ambitusul piesei, tonalitate, măsura și 
structura piesei, analiza mesajului piesei, 
interpretare, atitudine, apariție si mișcare 

scenică, transmiterea emoției.

Finanțarea primită de 6.529 de lei a fost 
folosită pentru organizarea 

master-class-ului: informare și 
promovare, spațiu de curs, sonorizare, 

consumabile etc.

ASOCIAȚIA DE SERVICII SOCIALE 
SCUT

Mama, erou în cursa familiei

Prin acest proiect am sprijinit 7 mame cu 19 
copii (cu vârste cuprinse între 2 luni și 12 ani), 

proveniți din medii defavorizate, care trăiesc la 
limita sărăciei, cu risc de abandon al copiilor 
sau abandon școlar. În cadrul acestui proiect, 

mamele au beneficiat de un curs de dezvoltare  
de abilități parentale, un curs de 

autocunoaștere și dezvoltare personală, 
activități de recreere și de socializare, sprijin 

material, activități socio-educative și 
distractive cu copiii, un eveniment în comuni-

tate numit „Ceaiul mămicilor”. 
Impactul major al proiectului constă în 

prevenirea abandonului copiilor prin transfor-
marea acestor femei  în mame capabile să-și 

crească copiii înr-un mod demn, adecvat și 
echilibrat, dar și întreruperea unui pattern 

defectuos de familie disfuncțională. Mamele 
au reușit să înțeleagă că ele și nevoile lor 

personale sunt importante și mai ales ca nu 
sunt singure în tot acest proces de ieșire din 

criză. 

Finanțarea primită de 9740 de lei a fost 
folosită pentru desfășurarea activităților 

din proiect: achiziționare materiale, 
contractare specialist parenting, plata 
serviciilor pentru mame (tuns, vopsit, 

manichiură, masaj terapeutic și de 
relaxare), ieșire dedicată copiilor și una 

mamelor în cadrul evenimentului „Ceaiul 
mămicilor”, realizare broșură, diplome, 

căni, transport, etc

ASOCIAȚIA SOCIAL-CULTURALĂ 
DREPT ÎN INIMĂ

Cântec în întuneric

Proiectul s-a adresat unor copii și tineri cu 
vârste între 12 și 19 ani din Ghimbav și 

împrejurimi, parte din Centrul de primire minori 
delicvenți Sfântul Stelian din Ghimbav, printre 

care și tineri cu vechi probleme legate de 
droguri.

În timpul vacanței de vară, între 1 iulie și 10 
septembrie 2019, copiii implicați în proiect au 

participat săptămânal la ateliere muzică 
Gospel, Chitară și Interpretare Vocală. Odată 

cu începerea anului școlar, atelierele de 
muzică au continuat să se desfășoare în 

fiecare sâmbătă în luna octombrie.
Una dintre principalele schimbări pe care 
proiectul le-a adus este aceea a unui nou 

mediu de activitate pentru copiii cu probleme 
legate de droguri sau de delicvența juvenilă, 
dar și pentru cei proveniți din medii sociale 

precare. Aceștia s-au întâlnit cu alți copii, au 
socializat, au cântat împreună și au legat 
prietenii. Astfel s-a creat un program de 

participare la cursuri, la înregistrări și alte 
activități legate de pasiunea celor implicați, 
aceasta aducând disciplină în viața adoles-

cenților.

Finanțarea primită de 6.214 de lei a fost 
folosită pentru achiziționarea instrumente 

muzicale, sistem de sonorizare, plata 
echipei și a cheltuielilor legate de 

organizare.
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I M P L E M E N T A R E  P R O I E C T E  

ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ 
„CERCETAȘII ROMÂNIEI” 

CENTRUL LOCAL „ORIZONT” 
BRAȘOV

Cercetășie. Educație pentru 
viață.

În cadrul proiectului ”Cercetășie. Educație 
pentru viață.” ne-am propus să dăm șansa 

ca 130 de copii și tineri cercetași să 
trăiască o experiență de 4 zile în natură, în 
timpul căreia să deprindă noi abilități atât 

de valoroase în viață: abilități de comu-
nicare nonviolentă, de orientare, de 

organizare a unei activități în comunitate.
Aici cercetașii au intrat în rolul locuitorilor 

orașului, practicând pe rând diverse 
meserii, exersând diferite abilități de viață 

pentru a se dezvolta personal într-un 
cadru experențial de învățare, unde liderii 
voluntari au fost alături de ei, pe întreaga 

perioadă a taberei. 

Finanțarea primită de 10.047 de lei a 
fost folosită pentru achiziționarea de 
echipamente audio, echipamente de 
escaladă, busole, izoprene, accesorii 

bucătărie, saci de dormit etc.

ASOCIAȚIA RAZĂ DE SPERANȚĂ 
ÎN INTERVENȚIA ȘI TERAPIA TSA

4X4 pentru speranță

Proiectul a plecat de la nevoia principală a 
copiilor și tinerilor cu autism într-al căror 

proces de recuperare sunt atinse 3 
elemente importante pentru integrarea 
socială: recuperarea psiho-motorie prin 

mișcare și terapie cu animale, socializarea 
repetată, interacțiunea cu diverse 

persoane, autonomie personală și socială.
“Ne-am dorit ca în acest an, beneficiarii să 

simtă că terapeuții nu sunt terapeuți, ci 
prieteni, să simtă că de această dată 

aceștia au rolul de a întregi „familia”, motiv 
pentru care aceștia au avut calitatea de 
voluntari, alături de familie și de prietenii 

neurotipici.”
În cadrul proiectului au participat aproxi-
mativ 56 de beneficiari (vârsta 5-8 ani și 
9+) alternativ la activitățile desfășurate, 
alături de peste 16 copii neurotipici (frați, 

surori, colegi, prieteni), 9 voluntari specialiști 
din cadrul asociației alături de părinți. Copiii 
și tinerii au devenit astfel mai independenți 

și cu mai multă încredere în sine. Fiecare 
nouă experiență a însemnat deopotrivă o 

provocare, dar și o bucurie pentru ei.  

Finanțarea primită de 23.327 de lei a fost 
folosită pentru excursii tematice, 

ateliere de weekend, echitație/
hipoterapie, picnicuri, tabără recreativă.

GRUP DE INIȚIATIVĂ PAUZA 
NON-FORMALĂ 

Anca Negrea, Iana Trîmbițaș, Mihaela 
Bucșă, Paula Mucsariu

Pauza non-formală

Proiectul și-a propus să înveselească 
spațiile exterioare școlilor, astfel încât 

pauzele și activitățile făcute în aer liber, 
să fie mult mai distractive. La școala din 
Crizbav s-a instalat un sistem audio de 

stație de radio. Pe pereții interiori ai școlii 
din Cutuș au fost desenate jocuri care au 
fost foarte bine primite de comunitatea 

locală, iar pe gardul exterior au fost 
realizate picturi de care s-au bucurat și 

încă se bucură toți elevii.
“Hai că se poate! Directoarele, care până 

acum au tot spus că nu avem cum să 
facem ceva pe cimentul acela distrus, au 
venit azi în curtea școlii ca să spună cât 
de frumos arată și că ar fi minunat să 
facem mai multe. Partea faină e că au 
început deja sa apară poze făcute de 

copii cu joculețele. Cei mari au început să 
vină în curtea școlii după ora 15.00, după 
ce se termină orele, ca să socializeze în 

spațiul cel nou.” a declarat Mihaela 
Bucșa, coordonatoarea proiectului.

Finanțarea primită de 4199 lei a fost 
folosită pentru achiziționarea 

echipamentelor și materialelor 
necesare.
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I M P L E M E N T A R E  P R O I E C T E  

FUNDAȚIA RAFAEL
Camera senzorială, o șansă pentru 

copiii și adulții cu dizabilități

Să ajutăm la stimularea senzorială a persoane-
lor și, mai ales, a copiilor cu dizabilități severe 

este un vis pe care, mai mult decât oricând, am 
reușit să îl punem în practică începând din luna 

octombrie 2019. Achiziționarea aparaturii și 
utilizarea ei de către copii și adulți, sub 

coordonarea unui specialist, au contribuit la 
activarea sistemului senzorial și al celui cognitiv 

al beneficiarilor, la creșterea capacității 
acestora de a se concentra asupra stimulilor 

auditivi, olfactivi, tactili, cutanați, fiind astfel mult 
mai prezenți în activități, mai plini de vitalitate și 

motivați să îndeplinească sarcini. De aseme-
nea, aspectul afectiv este esențial, pentru că 
am reușit să utilizăm și stimuli care să aducă 

liniște și să inducă starea de calm.

Este impresionant cum un proiect atât de 
simplu, cu aparatura necesară și cu utilizarea 
de tehnici de stimulare senzorială adecvate, 

creează astfel de efecte în abordarea copiilor 
cu dizabilități severe și multiple. Senzația pe 

care o ai este aceea că se deschid căi de 
comunicare până atunci abia bănuite, dar atât 

de importante pentru evoluția copiilor.

Finanțarea primită de 11.973 de lei a fost 
folosită pentru resurse umane, materiale, 

instrumente, echipamente necesare, 
amenajarea sălii.

FUNDAȚIA CONSERVATION 
CARPATHIA

Alerg pentru munții Făgăraș

Goluri, răni nevindecate în munte! Sute, mii 
de hectare unde pădurea se chinuie să 
crească, dar de 10-15 ani nu reușeste! 
Iubim pădurea în care se amestecă 
foioasele cu rășinoasele, cea care 

freamătă de viață! Munții Făgăraș, bijuteria 
Carpaților românești încă mai păstrează 
zone de taină, oaze prețioase de natură 

sălbatică! 
Tăieri la ras – suprafețe întinse unde omul 

și-a făcut simțită prezența! Acolo am 
plantat noi pentru tine, donator sau 

alergător la Brasov Heroes 2019! Mulțumim 
că ai dat viață celor 1000 de puieți plantați 
cu ajutorul zilierilor angajați din sate! Efortul 

tău înseamnă o nouă pădure în munții 
Făgăraș și locuri de muncă locale. 

Finanțarea primită de 5.000 de lei a 
acoperit costul de plantare a 1000 de 

puieți. Plantarea s-a desfășurat în 
funcție de condițiile meteo cu ajutorul 
de lucrători angajați din comunitatea 

locală. 

ASOCIAȚIA DIACONIA AJUTOR 
INTERNAȚIONAL 

Intergenerații 

În fiecare ediție Fundația a reținut 10% din 
valoarea donațiilor individuale cu scopul a 
acoperi parțial costurile de organizare ale 
evenimentului. În 2019 datorită susținerii 

financiare a co-organizatorului Coresi 100% 
pentru COMUNITATE a devenit realitate. 

Astfel bugetul de 11.500 lei a fost direcționat 
către susținerea unui proiect comunitar 

important și anume proiectul Intergenerații 
al Asociației Diaconia Ajutor Internațional. 

Centrul comunitar din Vulcan a găzduit 
activități intergeneraționale care au reunit 
și însuflețit 11 seniori și 80 de copii. Juniorii și 

seniorii au petrecut timp de calitate 
împreună făcând activități valoroase de 

dezvoltare. Juniorii au primit atenție, 
afecțiune și au învățat noi deprinderi, iar 

voluntarii seniori au oferit din ceea ce viața 
i-a invatat și s-au hrănit din bucuria 

împărtășirii și reunirii, aducând  copiilor 
defavorizați o nouă perspectiva sănătoasă 

și echilibrată a vieții.

Finanțarea primită de 11.500 de lei a fost 
folosită pentru materiale necesare 

atelierelor desfășurate. ( lucru manual, 
gătit,tricotat) 
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Fondul Științescu finanțează proiecte care pot ajuta 
copiii să își dezvolte pasiunea pentru știință.

Științescu. Din pasiune pentru științe 
Ce este Științescu? Fondul Științescu este o mișcare 

națională de reenergizare a educației STEM care-i 
încurajează pe cei pasionați să le arate copiilor – 

prin experiment, activități practice și joc – acea 
latură a disciplinelor științifice care cu greu 

poate fi descrisă în manuale.
Științescu, a cărui menire e să-i ajute pe 

copii să descopere sensul ultim al 
științelor, le oferă mentorilor – profesori, 

elevi, studenți, profesioniști din toate 
domeniile – finanțări, resurse, 

îndrumare, sprijin.

GRANTURI ACORDATE 
ORGANIZAȚIE PROIECT
Asociația Laborazon
Grup de inițiativă coordonat de Mihaela Bucșa
Grup de inițiativă coordonat de Ciprian Branea
Grup de inițiativă ArtByte coordonat de Nicoleta Geanina Ciubotaru
Grup de iniţiativă Tudoran
Grup de inițiativă ClubMateȘaguna
Grup de inițiativă coordonat de Elena Lupoaea Petrea
Asociația SUPORT REGIUNEA CENTRU
Centrul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă Schubz din Râșnov, prin 
Asociația Mioritics
Academia de Informatică - Fundația Partener Brașov
Grup de inițiativă Știința aplicată în comunitate, coordonat de Daniel Petrule
Asociaţia CARPATERRA
Echipa didactică Școala Gimnazială nr 9 “Nicolae Orghidan” Brașov

ProtoShop Live
Laborator școlar mobil
Experimentarium
Laboratorul de Știință și Artă
Iniţiere în CNC
EduAS
NATURA – SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE STEAM
Școala de Vară Learnex 2019
Semințe de științe

AR-T
STEAM Farming
Zâmbete la microscop
RoboIT 9

GRANT 
LEI:
14.000
13.950
13.800
8.942
8.400
14.000 
13.950
13.400 
13.835

13.400
13.659 
11.860
10.000
163.196

Asociaţia CARPATERRA Zâmbete la microscop 11.860

Fondul Științescu 
este fondul tematic 
adoptat ca program pilot 
de Fundația Comunitară 
Brașov în anul 2017.

Ediția a 3-a s-a întins pe durata 
lui 2019 și 2020 și a susținut 
implementarea a 13 proiecte locale 
care încurajează educația STEAM, cu un 
total contractat de 163.196 de lei. 
Programul este implementat în parteneriat 
cu Romanian-American Foundation și 
Federația Fundațiilor Comunitare din România, 
cu implicarea finanțatorilor locali Benchmark 
Electronics, RAP Tronic, Duvenbeck, Miele, ATOS, 
Pentalog, Schaeffler, Diverco PM.

La nivel național, Științescu este susținut de 
Romanian-American Foundation și desfășurat prin 
competiții de proiecte în alte fundații comunitare din țară: Iași, 
Sibiu, Cluj, Oradea, Târgu Mureș, Bacău, Galați, Prahova, 
Odorheiul Secuiesc, Brașov și Țara Făgărașului.

FONDUL ŞTIINŢESCU

MEMBRII JURIULUI: 
Cristi Irimia – General Manager Siemens Industry Software     Andrei Dumbravă – IAM Consultant ATOS 7     Aurelia Florea – la data jurizării HR 
Manager Miele     Cristina Popa – director financiar Duvenbeck       Alina Porumb – membru Consiliu Consultativ al FCBV     Ioana Daia – Membru 
fondator Fundația Comunitară Brașov     Mihaela Andries – membru Consiliu Consultativ al FCBV     Sabin Borsaru –  la data jurizării Scrum Master 
QA Specialist Pentalog     Monica Bildea – Director Marketing Raptronic     Ruxandra Oprica – Director program – Centrul de Pregătire Vocațională 
„ZIUREL”, Fundația pentru Asistență Socială și Tineret (FAST)     Anisoara Stoian – Manager Contabilitate de Gestiune Benchmark

total:

EDIŢIA 1
10 proiecte

100.000 lei finanţări

EDIŢIA 2
12 proiecte

140.000 lei finanţări

EDIŢIA 3
13 proiecte

163.196 lei finanţări
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ȘTIINȚĂ + TEHNOLOGIE = VIITOR



ProtoShop Live
ASOCIAȚIA LABORAZON

Echipa proiectului angrenează 30 de elevi de liceu ai Colegiului 
”Nicolae Titulescu” Brașov  într-un curs de design de obiect, 
centrat în jurul tehnologiei imprimării 3D. Provocarea cuprinde 
atât înțelegerea nevoii clienților, realizarea propriu-zisă a unui 
prototip cât și comunicarea eficientă a rezultatului, în contexte 
online și offline. 

BUGET: 14.000 LEI

Laborator școlar mobil
GRUP DE INIȚIATIVĂ COORDONAT DE MIHAELA BUCȘA

Cu focus pe școli din mediul rural și cu sprijin din partea 
rețelei de profesori Teach For Romania, Mihaela propune 
metode alternative de predare a orelor de fizică și chimie 
folosind ochelari VR și tablete. În plus, proiectul vizează 
consolidarea relațiilor dintre școli și companii, prin vizite care 
să ofere elevilor contactul cu realitatea locurilor de muncă. 
Total beneficiari vizați: 140 de elevi de gimnaziu. 

BUGET: 13.950 LEI

Experimentarium
GRUP DE INIȚIATIVĂ COORDONAT DE CIPRIAN BRANEA

La a doua ediție Experimentarium, Ciprian aduce în atenția 
copiilor tehnologia multimedia interactivă, precum și electronica 

Arduino, programarea și printarea 3D, în cadrul unor ateliere 
desfășurate la Cartier Hub Coresi. În pregătiri, o colaborare cu 

Biblioteca Județeană George Barițiu, Filiala pentru Copii și Tineret, 
pentru amenajarea unui colț dedicat științelor și  instalațiilor 

interactive. Beneficiari direcți: 200 de copii. 

BUGET: 13.800 LEI

Laboratorul de Știință și Artă
GRUP DE INIȚIATIVĂ ARTBYTE COORDONAT DE 

NICOLETA CIUBOTARU

Din inițiativa echipei de studenți pasionați de științe, sunt insta-
late și prezentate unui număr de 200 de elevi experimente 

precum levitronul magnetic, levitatorul acustic, ceasul holografic, 
placa Chladini, proiector acustic, pian, joc trigonometric, bobina 

Tesla. 

BUGET: 8.942 LEI
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Iniţiere în CNC
GRUP DE INIŢIATIVĂ TUDORAN, 

COORDONAT DE FELICIA TUDORAN

Proiectul oferă ocazia interacțiunii cu o mașină CNC 

de dimensiuni mici pregătind 40 de elevi de 
gimnaziu și liceu din Ghimbav, inclusiv copii 

instituționalizați, să folosească maşinile 
asistate de computer care lucrează în 

coordonate, vizând 
integrarea profesională ulterioară. 

BUGET: 8.400 LEI

Natura – 
spațiu de 

învățare STEAM 
ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ 

CERCETAȘII ROMÂNIEI – CENTRUL 
LOCAL ORIZONT BRAȘOV

130 de copii și tineri învață pe modelul 
peer learning prin intermediul atelierelor 

DO IT YOURSELF (amprenta plantelor, cursa 
CO2, eroziunea, hârtia manuală), precum și a 

atelierelor de INOVAȚIE care aduc în fața partici-
panților experimente spectaculoase de chimie, 

fizică și biologie. Astfel, proiectul vizează dezvoltarea 
abilităților prin conectarea științelor cu activitățile 

practice în natură. 

BUGET: 13.950 LEI

Școala de 
Vară Learnex 
2019 
ASOCIAȚIA SUPORT 
REGIUNEA CENTRU

Într-o nouă ediție, Learnex continuă 
călătoria educațională facilitată de 
kit-urile lego, cu scopul prototipării unor 
idei noi, copiii însușindu-și noțiuni de 
mecanică și programare și dezvoltând 
proiecte ce presupun îmbunătățirea calității 
vieții folosind principiile matematicii, fizicii și 
chimiei. Beneficiari direcți: 120 de copii. 

BUGET: 13.400 LEI

EduAS 
GRUP DE INIȚIATIVĂ CLUBMATEȘAGUNA, 
COODONAT DE CĂTĂLIN CIUPALĂ

Cu o viziune integratoare, proiectul oferă cadrul 
construcției unei platforme de  învățare online, 
folosită inițial de elevii Colegiului Național ”Andrei 
Șaguna”, cu posibilitatea extinderii utilizării către 
toate școlile și liceele interesate, precum și 
realizarea de materiale didactice de elevi și 
cadre didactice pasionate. În paralel, 
matematica este popularizată prin 
crearea și participarea la evenimente 
de tipul STYM (Saguna Tournament of 
Young Mathematicians) și ITYM 
(International Tournament of 
Young Mathematicians).  

BUGET: 14.000 LEI
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Semințe de științe
CENTRUL DE EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ SCHUBZ DIN 
RASNOV, PRIN ASOCIAȚIA MIORITICS

Proiectul propune două contexte mari în care 75 de copii de ciclu primar 
din Râșnov să descopere cum respiră plantele, cum se hrănesc, cum 
comunică, cum “reciclează” natura, ce univers întreg se ascunde 
într-un pumn de pământ: clubul săptămânal ”Semințe de științe” și 
ateliere itinerante dedicate claselor a III-a și a IV-a din Școala nr. 2 din 
Râșnov. 

BUGET: 13.835 LEI

AR-T
ACADEMIA DE INFORMATICĂ -FUNDAȚIA PARTENER BRAȘOV

AR-T este un proiect de ARtă si Tehnologie, care aduce arta mai 
aproape de tehnologie și pe amândouă mai aproape de elevi prin două 
activități principale. Prima este centrată în jurul conceptului ”tricouri 
interactive” prin design și print personalizat, iar cea de-a doua a 
provocat un grup de copii să filmeze și editeze în 3D. Beneficiari direcți: 
102 copii.

BUGET: 13.400 LEI

STEAM Farming
GRUP DE INIȚIATIVĂ COORDONAT DE DANIEL PETRULE

Școala Gimnazială Sânpetru a inițiat un proces de integrare a robotului 
de grădină Farm Bot în timpul cursurilor de biologie, chimie, fizică, 
informatică și matematică. 70 de copii de gimnaziu urmează să 
descopere ce înseamnă tehnologia folosită în industrie, interacționând 
cu acțiunile robotului și rezultatele acestuia. 

BUGET: 13.659 LEI
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Zâmbete la microscop 
ASOCIAŢIA CARPATERRA

Proiectul stimulează și încurajează înțelegerea fenomenelor 
naturale prin ateliere tematice, cursuri (microbiologie și 
ecologie) şi excursii educaţionale în arii naturale protejate. 
Beneficiari direcți: 60 de elevi de gimnaziu în școlile din 
localitățile Mercheașa, Bogată Olteană și Racoș. 

BUGET: 11.860 LEI

RoboIT 9
ECHIPA DIDACTICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 
“NICOLAE ORGHIDAN” BRAȘOV

Toții copii Școlii Gimnaziale Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov 
s-au bucurat de interacțiune cu trusele LEGO® Education 
WeDo 2.0., folosind tehnologia și jocul pentru a aborda 
tematici ușor de integrat  în orele de științele naturii, 
matematică, geografie etc. 

BUGET: 10.000 LEI
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Cercul de donatori este un mecanism de strângere de fonduri prin care un grup asociat de 
oameni identifică și selectează 3 proiecte din comunitare care vor fi susținute financiar 

într-un eveniment public.
Fundaţia Comunitară Braşov şi-a asumat acest rol şi, de la înființare, peste 575 de 
donatori au susţinut 21 de proiecte locale cu fonduri totale în valoare de  120.675 

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 instru-

mente muzicale, eveniment pentru familiile copiilor cu dizabilităţi şi 
amenajarea curţii Asociaţiei pentru Educaţie practică şi creativă.

În cadrul Cercului de Donatori promovăm comportamentul filantropic 
în randul brasovenilor. Ne dorim ca oamenii să fie nu numai mai 

generoși dar și mai increzatori atunci cand fac o donație. Ca 
atare, după implementarea proiectelor susținute fiecare 
donator primește un raport care detaliază modul în care 

banii strânși au fost utilizați și rezultatul acestor donații. 
Facem ca fiecare donator sa cunoască impactul pe 
care l-a avut donaţia sa l-a avut. Donand inteligent 
creăm un cerc al generozității și susținem  proiecte 

comunitare. Proiectele înseamnă  șanse ce pot 
schimba vieți. Este incredibil cum în doar 3 ore 

în care oameni de bine se strâng laolaltă, 
poate face o diferență atât de mare în 

viețile celor din jur.

  A dona inteligent înseamnă: să 
cunoști povestea proiectelor 
direct de la sursă, să înțelegi 

impactul donației tale și să 
ai transparență pe 

evoluția proiectelor. 

În 
2019 a 
fost 
organizată 
ediția a 8-a 
Cercului de 
Donatori Brașov, 
care a strâns 
67,194 de lei de la 122 
de donatori pentru trei 
proiecte sociale.

CERCUL DE DONATORI 
BRAŞOV

GRANTURI ACORDATE 

total:

DOMENIU:ORGANIZAȚIE PROIECT

SCUT 
Fundația Bucuria Darului 
Grup de inițiativă 

Mama 24/24 
Împreună încălzim suflete 
Zâmbesc din nou cu ajutorul tău   

GRANT
LEI:
18.090  
17.775 
31.329
67.194

SOCIAL
SOCIAL
CIVIC 

Ediţia VIII
122 donatori
67194 Lei. Donaţii totale

Ediţia VII
122 donatori
43728 Lei. Donaţii totale

Ediţia VI
79 donatori
12690 Lei. Donaţii totale

Ediţia V
81 donatori
14952 Lei. Donaţii totale

Ediţia IV
70 donatori 
13406  Lei. Donaţii totale

Ediţia III
80 donatori
10408 Lei. Donaţii totale

Ediţia II
82 donatori
16800 Lei. Donaţii totale

Ediţia I
61 donatori
8691 Lei. Donaţii totale

MEMBRII JURIULUI: 
Carmina Nicolescu - Director Hepa Kindergarten        
Laura Morariu - Manager Mon Mariage  
Diana Bjoza - Marketing Manager Coresi Shopping Center 
Cristina Popa - Director Financiar Duvenbeck Logistick
Paula Mesesan - Director Marketing ICCO  
Nicoleta Chichernea - Director Spital Campus Medical Regina Maria Brașov  
Alina Moldovan - Psiholog Equilibru PSI           
Antoneta Galeș – Director Sonas  
Oana Sava - Președinte Fundația Comunitară Brașov   
Anca Gânscă - Vicepreședinte Fundația Comunitară Brașov     
Dana Benga  - Consilier ANAF       
Gabriela Brașoveanu – Manager PR Fundația Comunitară Brașov
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Mulțumiri ambasadoarelor, donatorilor și partenerilor Cercului fără de care magia 
acestui eveniment special nu s-ar fi trăit și nu s-ar fi povestit. 

Exista un grup de doamne fabuloase care organizează acest eveniment filantropic deosebit. Suntem 
recunoscatoare ca au intrat în acest Cerc al dăruirii.
Mulțumim pentru implicarea deosebită ambasadoarei evenimentului Laura Morariu si ambasadoare-
lor cauzelor: Antoneta Galeș , Mihaela Gabor-Naidin și Sofia Grigore. 
Pentru găzduire mulţumim gazdelor de la Kronwell care ne-a întrecut orice așteptare prin eleganța și 
profesionalismul cu care au tratat evenimentul, publicul și spațiul, Brutăriei Simplu pentru bunătățile 
aromate, prietenilor de la Coresi Shopping Resort pentru photobooth-ul cu props-uri haioase care 
ne-au lăsat cu amintiri tare plăcute. Iar celor de la Liquor Store le mulțumim că ne-au scăldat toată 
seara emoțiile în deliciosul lor vin, iar partenerului corporate Duvenbeck Logistik pentru că ne-au 
susținut financiar cheltuielile cu bufetul, iar partenerilor Miele și Coresi Shopping Resort pentru că  au 
realizat donații către cauzele participante.
Mulțumim pictoriței și sculptoritei Cristina Maftei care a donat o pictură de-a sa către proiectul 
Asociației SCUT, o lucrare artistică care ne-a incantat si care va fi valorificata ulterior in cadrul unei 
licitații la o valoare estimată de 1400 euro.
Nu în ultimul rând, multumiri prietenului nostru Marius Dragus, actor și magician, care la fiecare ediție 
donează timp, bani, vocea și talentul său, starea de bine pe care o transmite în timpul rundei de 
donații este grozavă, reușește să stârnească hohote de râs și o cascadă de bună dispoziție.
Și binenteles mulțumirile cele mai calde și mai speciale merg către donatorii care si-au dat voie sa 
simtă poveștile semenilor noștri și au ales sa se implice și să îi ajute.

Chapeau echipei 
de organizare!

 Iată ambasadoarele 
Cercului de donatori:

Carmina Nicolescu 
Laura Morariu 

Diana Bjoza 
Cristina Popa

Paula Meseșan
Nicoleta Chichernea 

Alina Moldovan 
Antoneta Galeș 

Oana Sava
Anca Gânscă
Dana Benga

Gabriela Brașoveanu 

MULȚUMIRI SPECIALE 
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Mama 24/24
Asociația de Servicii Sociale SCUT 

Proiectul Mama 24/24 a oferit sprijin de urgență în primul rând în alimente și produse 
igienico-sanitare, gândiți-vă la indispensabilele scutece pentru o familie cu bebeluși, 

dar și ședințe de consiliere profesională care să le dea șansa unor noi angajări, 
consiliere psihologică și socială care să le permită o mai bună gestionarea stresului și a 

hățișului administrativ: au primit sprijin pentru obținerea unor drepturi și prestații 
sociale, au primit ajutor financiar și medical, dar și facilitarea continuării studiilor 

pentru mame și integrarea în creșă/grădiniță pentru copii.
O latură esențială a proiectului a reprezentat-o colaborarea dintre mamele aflate în 

nevoie de ajutor și mamele mentor, un grup de 8 mame care s-au implicat în crearea 
unor relații strânse de prietenie, susținere emoțională și ajutor financiar. Mamele din 

proiect s-au simțit acceptate, înțelese, sprijinite și valorizate de mamele mentor, 
realizând conexiuni care vor continua și după finalul proiectului. Împreună am ajutat 8 
familii cu istoric de abandon, traumă și cu situații materiale dificile pentru a preveni 

abandonul copiilor lor.

II.32
C

ER
C

UL
 D

E 
D

O
N

AT
O

RI



Împreună încălzim suflete 
Fundația Bucuria Darului 

Proiectul a găsit o soluție simplă, dar cu un impact instantaneu asupra calității 
vieții a 12 familii aflate în pragul sărăciei. 12 sobe au fost montate în micile case ale 

tuturor aceste familii, aducând nu numai căldură, ci și siguranță și o doză de 
normalitate într-o viață deja plină de lipsuri. Alte forme de ajutor oferite acestui 
proiect la Cercul de Donatori: 70 de perechi de încălțăminte în valoare de min. 

10.000 de lei, o tonă de cărbuni, ședințe de educație sanitară pentru copii, 10 ore 
de voluntariat, cursuri gratuite de muzică pentru 3 copii talentați, 10 pilote, 

alimente timp de un an, consultații ORL pentru beneficiarii proiectului.
Împreună am ajutat 19  părinți, 6 bunici și 45 de copii. Din cele 12 familii, 3 familii 

sunt monoparentale (doar mama se lupta cu responsabilitățile familiei), iar o 
familie este formată din 2 bunici. Localitățile în care am ajuns sunt 7 la număr: 

Albiș, Grid, Ojdula, Pârâu, Viscri, Ticușul Vechi și Brașov. 
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Zâmbesc din nou cu ajutorul 
tău
Grup de Inițiativă Locală coordonat 
de către Liliana Ștefănescu Goangă  
Rolul proiectului este de a restabili echilibrul 

emoțional al copiilor victime ale violenței domestice, 
în urma psihoterapiei adecvate vârstei lor.

Ne împărtășește Liliana Ștefănescu- Goangă, avocata 
care este implicată ca voluntar de 20  de ani în 
domeniul violenței domestice și lucrează pro-bono 
pentru susținerea mamelor abuzate.
Până la începutul lunii octombrie au beneficiat de 
ședințe de psihoterapie, în diada copil-mamă, un 
număr de 13 copii și 10 mame, pe diferite perioade de 
timp. În total au fost efectuate 116 ședințe, respectiv: 65 
pentru copii, 51 pentru mame fiind utilizat un buget de 
9.885 de lei. În perioada următoare, din bugetul 
proiectului va fi direcționată suma de 8.000 de lei 
pentru se va interveni punctual și cu plată chirie; 
ajutor plată facturi; încălțăminte și îmbrăcăminte de 
iarnă; rechizite; plata medicamentelor/servicii 
medicale; achiziționare măști de protecție, toate 
acestea cu acordul unor donatori individuali de a 
directiona donațiile lor spre aceste nevoie urgente.

Am observat cât de importantă este susținerea psihologică 
chiar și pe parcursul procedurilor judiciare în care sunt 
implicați acești copii, cu atât mai mult cu cât ei se află în 
acele momente în plină traumă.
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Ambasadoare 
Antoneta Gales 

Grup de Inițiativă Locală 
coordonat de către Liliana 

Ștefănescu Goangă

Zâmbesc din 
nou cu ajutorul 

tău 

Ambasadoare 
Sofia Grigore
Asociația de Servicii 

Sociale SCUT 

Mama 24/24

Ambasadoare 
Mihaela Gabor 
Naidin
Fundația Bucuria Darului

Împreună 
încălzim 
suflete 
 

Ambsadoarea 
Evenimentului 
Laura Morariu 

AMBASADOARELE CERCULUI DE DONATORI 
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HARTA BINELUI
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Este un eveniment care 
celebrează binele făcut 
de companii în Brașov. 
2019 a fost anul primei 
ediții a Hărții.

Prezentarea hărții și decernarea premiilor a avut loc în 
cadrul evenimentului dedicat Hărții Binelui din 19 iunie 

2019 și a însemnat networking între reprezentanții 
companiilor, discursuri pe tema filantropiei 

strategice alături de speakeri precum Veronica 
Soare, Antoneta Galeș, Bogdan Micu și 

trăirea sentimentului că împreună 
schimbăm comunitarea în mai bine. 

#Delanoilabine 

În cadrul 
grantului Policlinica 
de marketing oferit de 
către Romanian American 
Foundation și implementat 
alături de prietenii de la Fundația 
Friends for Friends, fundația a 
dezvoltat un proiect de filantropie 
strategică care a mapat campaniile de 
CSR ale companiilor locale active pe educație 
în intervalul 2016-2018. 





INTERGENERAȚII
Voluntarii seniori aduc pentru copii 

o nouă perspectivă sănătoasă și 
echilibrată a vieții.

Ca în orice început de drum, pornirea noului Centru 
din Vulcan implică descoperirea de noi stratageme 

de lucru, personalizate copiilor și zonei, precum și 
implicarea de noi voluntari din comunitate care să 
ne ajute în implementarea programului social. De 

asemenea, dorim să creăm legături mai puter-
nice cu comunitatea: seniorii voluntari și copii, 
împreună, pot dezvolta activități valoroase de 

dezvoltare.

În 2019 activitățiile noastre în Vulcan au avut 
10 seniori implicați. Numărul de copii din 

Vulcan fiind de 30. Am desfășurat activități 
de croitorie, croșetat, tâmplărie, lecții de 

muzică, activități de creativitate, excursii 
și drumeții, iar în final, o tabără unde au 

participat 42 de copii și 4 seniori. În 
Brașov s-au continuat, independent de 
Vulcan,  activități intergeneraționale cu 

un număr de 11 seniori si 80 de copii.
Am desfășurat împreună diferite 

activități comune (Brașov - Vulcan) 
cu seniorii și cu copiii din ambele 

localități dar am avut și întâlniri 
doar cu adulții din cele două 

locații, Întâlnirile comune au dorit 
să ajute seniorii să se cunoască 
și să comunice cât mai bine unii 

cu alții, să învețe fiecare din 
experiențele celorlalți.    

Proiectul se 
află la a treia 
ediția în 
Brașov și este 
implementat de 
Asociația 
Diaconia Ajutor 
Internațional și 
susținut de Fundația 
Comunitară Brașov, în 
parteneriat cu Fundația 
Principesa Margareta.
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ROBOTOR 2019 
TROFEUL INTERNAŢIONAL 

DE ROBOTICĂ
Trofeul Internațional de Robotică Robotor promovează robotica 

în rândul elevilor (fete și băieți) din România și Europa, precum și 
al publicului larg, prin intermediul competițiilor de robotică. 
Deoarece robotica integrează cunoștințe și deprinderi din 

domeniile matematicii, științei și tehnicii, îi pregătește pe copii 
atât pentru viață cât și pentru piața muncii.

Robotor implică elevii în proiectarea și realizarea 
unor roboți autonomi. În acest proces ei își 

dezvoltă competențele în domeniile mecanicii, 
electronicii și programării, capacitățile de 

rezolvare creativă a problemelor, colaborarea 
în cadrul echipei și comunicare în limba 
engleză. La final de competiție le crește  

motivația continuării studiului în domeniul 
roboticii.

Ca parte a proiectului “Strategic 
Partnership for Education”, integrat în 
Proiectul Național „România Educată” 

inițiat de Președinția României și la 
invitația companiei Miele—faza finală 

a trofeului Robotor 2019 s-a organi-
zat pentru al doilea an consecutiv 

la Brașov, fiind o oportunitate de 
promovare a activităților de 

robotică în comunitate.
Etapa finală a trofeului Robotor 
2019 a fost coorganizată de trei 

unități, Palatul Copiilor 
Drobeta Turnu Severin, 

Colegiul Național de 
Informatică Grigore Moisil 
și Școala Gimnazială nr. 11 

„Șt. O. Iosif” Brașov. 

După 9 
ediții 
susținute 
în țară, în 
2019, această 
competiție s-a 
desfășurat 
pentru a doua 
oară la Brașov, la 
inițiativa reprezen-
tanților companiei 
Miele, iar Fundația a 
fost co-organizator.
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La buna organizare 
a Robotor 2019 
contribuie un grup de 
companii și instituții 
locale, preocupate de 
dezvoltarea abilităților și 
competențelor generațiilor 
următoare: Miele, Siemens, 
Universitatea Transilvania Brașov, 
Facultatea de Design de Produs și 
Mediu din cadrul UTB, Cypress, 
National Instruments, Kronwell, 
Fundația Comunitară Brașov, Inspector-
atul Școlar Județean Brașov, Apidava, 
Continental, Primăria Drobeta Turnu Severin 
și Asociația Cultural-Civică pentru Educație și 
Dezvoltare Eudava.

www.robotor.ro 





PARTENERII 

STRATEGICI AI 

FUNDAȚIEI



Impactul fundației în comunitate nu ar fi posibil dacă fundația nu ar exista, iar că să existe 
este nevoie să îi fie finanțate costurile de funcționare. În 2020 misiunea fundației a putut 
să devină realitate datorită partenerilor strategici care au crezut în ceea ce reprezintă și 
ceea ce poate înfăptui și în rolul organizației noastre. 
      Mulțumim și suntem recunoscători finanţatorilor:

        Romanian - American Foundation pentru finanțarea de 84.494 lei acordată prin 
programul Capacity Building și mentoratul acordat; 
        Fundației pentru Parteneriat pentru acordarea grantului dedicat construcției 
fondului de rezerva în valoare de 36.000 lei; 
        ARC - Asociației pentru Relații Comunitare pentru mentoratul acordat și pentru 
grantul de 19.480 lei pentru susținerea proiectului Harta Binelui; 
        Game World care a contribuit cu 20.000 lei și Duvenbeck care a contribuit cu 
6.000 lei la constituirea fondului de funcționare al fundației. 

Ediția #6 a celui mai îndrăgit eveniment comunitar, Brașov Heroes, nu ar fi fost posibilă 
dacă nu s-ar fi implicat în calitate de co-organizator partenerul nostru Coresi Shopping 

Resort care a susținut integral costurile de organizare.

Dezvoltarea comunitară este despre oameni care cred în oameni, despre crezuri care sunt 
aliniate cu alte crezuri și misiuni similare și despre organizații care cred în alte organizații. 

II.43
FU

N
D

AŢ
IA

 C
O

M
UN

IT
AR

Ă 
BR

A
ŞO

V



PROIECTE ŞI 
SUME 
PROGRAME 
FINANŢATE
*Sumele reprezintă valoarea contractelor 
semnate în intervalul raportat, 1.01.2019-31.12.2019

CERCUL DE DONATORI

3 
PROIECTE

FINANȚATE

67.194 LEI
FONDURI ACORDATE

STRÂNŞI ÎN 2019 ACORDAȚI ÎN 2020 

ŞTIINȚESCU 

13 
PROIECTE

FINANȚATE

163.139 LEI
FONDURI ACORDATE

BRAŞOV HEROES

14 
PROIECTE

FINANȚATE

146.029 LEI
FONDURI ACORDATE

ROBOTOR

1 
PROIECT

FINANȚAT

21.365 LEI
FINANŢARE ACORDATĂ

30 
PROIECTE

DONATORI
17 DONATORI
CORPORATE

109 VOLUNTARI2119 DONATORI 
INDIVIDUALI

TOTAL ANUAL FINANŢĂRI: 
326.661 LEI 
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2019 ÎN 
CIFRE

VENITURI
ȘI CHELTUIELI
PE CATEGORII

2019 ÎN 2019 ÎN 2019 ÎN 2014     38.702 lei  *grup de initiativă  

2015     54.407 lei

2016     77.251 lei 

2017     213.419 lei

2018     276.821 lei 

2019     326.661 lei

RAPORT DE ACTIVITATE
1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2018

SUPORT 
ACORDAT  ÎN 
COMUNITATE 

Braşov Heroes                                 267.614 lei
Ştiinţescu 3.0                                  134.488 lei
Cercul de donatori                             91.498 lei
Capacity Building                             84.494 lei
Fond de funcţionare                          18.289 lei
Robotor                                                   22.584 lei
Policlinica de marketing- RAF    20.539 lei
Intergenerații 
Fundația Principesa Margaret      8.360 lei
Harta Binelui - ARC                            19.480 lei
Ştiintescu 4.0                                        13.000 lei
Altele                                                          4.002 lei                                                                                                                                  
                                                                                           
TOTAL                                                                                                                     
684.347 LEI                                                                                       

Finanţări acordate                              305.296 lei                                                                                         
Cheltuieli  aferente programelor       92.166 lei                                                                            
Personal                                                    130.123 lei                                                                                                           
Costuri administrative                         33.456 lei                                                                                                                                                                                      
Cheltuieli fond de funcţionare            27.093 lei
Transport cheltuieli deplasare               9772 lei                                                                                                 
Echipamente și bunuri de folosinţă 
îndelungată                                                2.348 lei                                                                                 
Telecomunicații și curierat                   2.849 lei                                                                             

TOTAL                                                                                                                      
603.103 LEI

VENITURI 
(LEI)

CHELTUIELI 
(LEI)
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CABINET INDIVIDUAL DE AUDIT
POLODEANU D ELENA
CIF 27172911
Legitimatia CAFR 1011

RAPORTUL AUDITORULUI  INDEPENDENT 

CĂTRE CONSILIUL DIRECTOR AL FUNDATIEI COMUNITARE BRASOV 
Sediul social: Brasov, Strada Stancii nr.12 
Cod unic de inregistrare: 34786990

Opinie

1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale FUNDATIEI COMUNITARE BRASOV( “Fundatia”) care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 
2019, contul rezultatului exercitiului pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , precum şi un sumar al politicilor contabile semni-
ficative si alte note explicative.
Situaţiile financiare menţionate se referă la:

• Total capitaluri proprii                              340.951 lei
• Excedent                                                       117.244 lei

2. În opinia noastră, situaţiile financiare anexate prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare a Fundatiei Comunitare Brasov (“ Fundatia”) 
la data de 31.12.2019 , precum si a performantei sale financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , in conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop 
patrimonial cu modificarile ulterioare (“Ordinul nr.3103/2017”)

Baza pentru opinie 

4. Conducerea este  responsabila pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, 
dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.
Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in 
raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim 
acele alte informatii si , in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau
cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului , sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce proveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative , in 
conformitate cu Ordinul 3103/2017 punctele 335-337din Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial cu 
modificarile ulterioare.
In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra :

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in 
concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare ;

Raportul administratorilor a fost intocmit , in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul . 3103/2017 punctele 335-337din 
Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial cu modificarile ulterioare.

b) In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 
data de 31 decembrie 2019 , ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem 
nimic de raportat cu privire la acest aspect.

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea 162/2017 („Legea’’). (Responsabili-
tatile noastre in baza acestor standarde si reglementari sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al 
situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Fundatie , conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de 
Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (Codul IESBA) , conform cerintelor de etica profesionala relevante 
pentru auditul situatiilor financiare din Romania , inclusiv Legea , si ne-am indeplinit responsabilitatile de etica profesionala, conform 
acestor cerinte si conform codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o 
baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul administratorilor
Finanţări acordate                              305.296 lei                                                                                         
Cheltuieli  aferente programelor       92.166 lei                                                                            
Personal                                                    130.123 lei                                                                                                           
Costuri administrative                         33.456 lei                                                                                                                                                                                      
Cheltuieli fond de funcţionare            27.093 lei
Transport cheltuieli deplasare               9772 lei                                                                                                 
Echipamente și bunuri de folosinţă 
îndelungată                                                2.348 lei                                                                                 
Telecomunicații și curierat                   2.849 lei                                                                             

TOTAL                                                                                                                      
603.103 LEI



Responsabilitatea conducerii si al persoanelor responsabile cu guvernanta  pentru situaţiile financiare

5. Conducerea Fundatiei este responsabila pentru întocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidelă în conformitate cu 
Ordinul 3103/2017 cu modificarile si completarile ulterioare pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a 
permite întocmirea de situaţii financiare care să nu conţină denaturări semnificative, cauzate fie de frauda , fie de
eroare; selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate;

6. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Fundatiei de a-si continua activitatea, 
pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza contin-
uitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Fundatia sau sa opreasca operatiunile, fie nu are 
nicio alternativa realista in afara acestora.

7. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Fundatiei.

8. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare , in asamblu , sunt lipsite 
de denaturari semnificative , cauzate fie de frauda , fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastra.
Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate 
cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare 
si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

9. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul 
auditului. De asemenea:
• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si 
executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza 
pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetect-
are a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, 
declaratii false si evitarea controlului intern.
• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri  de audit adecvate circumstantelor, dar fara a 
avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Fundatiei.
• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente 
de informatii realizate de catre conducere.
• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si 
determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau
conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Fundatiei de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzi-
onam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din 
situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe 
probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Fundatia 
sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care 
situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intro prezentare fidela.
10. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, 
precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe 
parcursul auditului.

Responsabilitatea auditorului intr-un audit asupra situatiilor financiare

11. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Consiliului Director al Fundatiei, in ansamblu. Auditul nostru a fost 
efectuat pentru a putea raporta Consiliului Director al Fundatiei acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit 
financiar , si nu in alte scopuri . In masura permisa de lege , nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Fundatie 
si de Consiliul Director al acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

 AUDITOR,
POLODEANU D ELENA
CABINET INDIVIDUAL DE AUDIT
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr.1011/2001
Data: 17.03.2020
Adresa auditorului: Galati, Str. Regimentul 11 Siret , Bloc P4, Ap.9

Alte aspecte



MIŞCAREA 
FUNDAŢIILOR COMUNITARE 

DIN ROMÂNIA
2008 - 2019

Covasna
Alba

Mureş
Bucureşti

Sibiu
Iaşi

Ţara Făgăraşului
Prahova
Oradea
Bacău

Timişoara

Banatul Montan
Vâlcea
Buzău

2008

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Cluj
Odorheiu Secuiesc

2019

52%
din totalul 
populaţiei

Dâmbovița
Galați
Brașov

Venituri din
afara comunității

Venituri
din comunitate

SURSE DE VENIT 2008 - 2019

Fundații și instituții private
5.135.039  (7%)

Parteneri și finanțatori din cadrul
programului național pentru
dezvoltarea fundațiilor comunitare

12.496.948  (18%)
Donatori individuali
16.345.022 (24%)

Altele
(dobânzi, taxe etc)
1.647.794  (2%)

Companii
28.955.142 (42%)

Fonduri publice
4.285.384 (6%)
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Total
34.981.231

Granturi

Burse
Proiecte proprii si
implementate/gazduite

Cazuri medicale

Donații în natură4.467.187
(293 proiecte)

80.822
(17 donații)

3.911.881
(1.896 burse)

1.529.844
(107 cazuri)

24.991.498
(3.938 granturi)

SUPORT FINANCIAR ACORDAT
ÎN COMUNITATE

DISTRIBUȚIE ANUALĂ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 20192015

BurseGranturi Proiecte comunitare Cazuri medicale Donații în natură

2 2 3 6 8 12Nr. Fundații
Comunitare 12 15 18151615

4.000.000

2.000.000

166.612 290.944 294.678
645.242

1.544.636

5.244.689
5.020.895

6.398.106

8.541.321

4.059.601

854.911

1.919.591

6.000.000
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2008-2019

24.991.498

Protecţia animalelor
383.443 (53 granturi)

Cultură şi artă
1.599.387 (458 granturi)

Democrație
și participare civică

362.363 (93 granturi)

Educaţie
8.873.634 (1.681 granturi)

Sănătate
3.958.716 (348 granturi)

Mediu şi biodiversitate
2.145.715 (190 granturi)

Diversitate
308.926 (29 granturi)

Alte domenii
579.835 (112 granturi)

Incluziune socială
3.151.367 (479 granturi)

Spaţii publice
şi comunitare

2.431.882 (241 granturi)

Sport
1.196.227 (254 granturi)

GRANTURI ACORDATE /
DOMENIU 2008 – 2019
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GRANTURI ACORDATE / 
DOMENIU  2015 - 2019

2015 - 2019
961.674

Cultură şi artă
17.916 (5 granturi)

Sport
3.961 (1 grant)

Protecţia animalelor
29.660 (5 granturi)

Educaţie
485.354 (74 granturi)

Mediu şi biodiversitate
7.072 (3 granturi)Sănătate

78.416 (10 granturi)

Diversitate
3.585 (1 grant)

Domeniu social şi
Incluziune socială
335.711 (39 granturi)
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SUPORT FINANCIAR 
ACORDAT ÎN COMUNITATE

300.000

180.000

120.000

60.000

TOTAL: 1.017.275

Nr.
Granturi

Nr. cazuri
medicale

Nr. Proiecte proprii
si implementate/gazduite

Granturi

Cazuri medicale

Proiecte proprii si 
implementate/gazduite

75.234

212.639

264.792

371.042

2015 2016 2017 2018 2019
34

1

0

20

0

0

29

1

0

27

1

1

28

1

1

240.000

93.568

MECANISME LOCALE DE STRÂNGERE DE FONDURI:

//CERC DONATORI

Fonduri atrase:
195.838

Cauze:
21

Donatori:
641

15.120

73.710

70

//BRASOV HEROES
2017 2018 201920162015 2017 2018 201920162015

Fonduri atrase:
670.070

Cauze:
66

Donatori:
3.431

39.287

245

150

200

837

1.999

Participanţi:
3.830

168.000

223.000

139.395

100.388

12

11

15

14

14

6

6

3

3

445

530

1.005

1.100

750

44.000

30.050

32.958

3

143

140

126

162
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PIB

Bugetul judeţului
(cheltuieli)

PIB/capita
Salariul mediu net

28.965,2 mil. / 2017*

2.609 / 2018*

41.625,4 / 2017*

1.393,8 mil. / 2018*

Populaţie totală
552.193

2019*

DATE DESPRE JUDEŢUL BRAŞOV

Persoane angajate
Rata şomajului
Nr. de companii
Nr. de ONG-uri

178.744
2,20%
20.696
3.765

2018*
2018*
2018*
2020**

Urban
70%

Rural
30%

Date de la Institutul Național de Statistică
Date de la Ministerul Justiției

*
**

//GIVING TUESDAY (2017)

Fonduri atrase:
354

Cauze:
1

Donatori:
5

FONDURI CONSTITUITE

//FONDUL ȘTIINȚESCU (2017 - 2019)

2017
2018
2019

Mentori:
53

Fonduri atrase:
509.292

Cauze:
35

Beneficiari:
6.909

142.069

180.488

186.735

10

12

13

10

17

26

1.480

2.841

2.588

INFOGRAFIC REALIZAT DE

Datele  pentru acest infografic au fost oferite de  Fundaţia 
Comunitară Braşov. 

  Toate sumele prezentate în acest infografic sunt exprimate în lei
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OAMENII ŞI COMUNITĂŢILE pe care le-am 
susţinut în cei 5 ani de activitate. 
Companiile care au sponsorizat, au trimis echipe de alergători, 
ne-au oferit produsele lor gratuit la BRAŞOV HEROES: 

Co-organizator: Coresi Shopping Center

Sponsori: Vodafone, Duvenbeck, Regina Maria, Cinema One, 
Coresi Avantgarden, Metro Systems, Dorna și Rolem NBHX.

Companiile care au mobilizat alergători:  Autoliv, Siemens 
România, Pentalog, Benchmark, Vodafone, Regina Maria, 
Selgros, Azets, Sensiblu, Delaco, Draxlmaier, EOS KOS, NTT 
Data, Synertrade, Coresi Shopping Resort, Coca-Cola, 
Coresi Avantgarden, Atos, Regiotrans, Rolem NBHX, Metro 
Systems, Siemens Industry, Arvato, Subcetate Apartamente, 
ISU, Cartofisserie, Dip Motors.

MULŢUMIRILE NOASTRE 
SPECIALE MERG CĂTRE

AM ALES SĂ NE IMPLICĂM ÎMPREUNĂ 
ÎN NUMELE BINELUI COMUNITĂȚII, CA 
DONATORI, FINANŢATORI, VOLUN-
TARI, CONSULTANŢI SAU AMBASA-
DORI. DOAR PENTRU CĂ SUNTEM UN 
LIANT VIU AM REUŞIT SĂ MERGEM MAI 
DEPARTE. 
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MULŢUMIRILE NOASTRE 
SPECIALE MERG CĂTRE

Companiile care ne-au susținut cu produsele lor gratuit: Dorna, 
S-Karp, Sensiblu, Thermomix, Cinema One, Obscuria, Time is coffee 
și The Pharmacy.

Toți cei 1999 de donatori individuali din care 1437 de alergatori care 
au crezut în cauzele evenimentului- platforma.

Celor 35 ambasadori care s-au mobilizat fantastic crezand cu toata 
fiinta în cauza lor si au strans in toul fonduri de 93,357 lei. 

Pe lângă susținerea sponsorilor, această desfășurare de forțe nu ar � 
fost posibilă fără implicarea a peste 100 de voluntari, tineri brașoveni 
și a partenerilor în organizare: Floare de Colț care au coordonat 
voluntarii și Carpathian MTB Trails care au gandit si construit 
obstacolele. 

COMPANIILE ŞI FUNDAŢIILE  care împreună au făcut posibilă 
lansarea Fondului Ştiinţescu, ediţia a treia: Romanian- American 
Foundation, Federaţia Fundaţiilor Comunitare din România, 
Benchmark, Raptronic, Miele, Atos, Duvenbeck Logistik, Pentalog , 
Schaeffler şi Diverco.

COMPANIILE ŞI DONATORII INDIVIDUALI care au susținut 
Cercul de donatori: Duvenbeck Logistik, Miele, Coresi Shopping 
Center, Kronwell și 120 de donatori. 

Echipa  de organizare a Cercului formata din 11 voluntare dedi-
cate și ambasadoarea evenimentului Laura Morariu și cele 3 ambasa-
doare ale cauzelor: Mihaela Gabor Naidin, Antoneta Gales și Sofia 
Grigore. 
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Evenimente dezvoltate împreună cu companiile partenere

FONDUL ŞTIINŢESCU, EDIŢIA A TREIA

BRAŞOV HEROES 

CO-ORGANIZATOR 

CERCUL DE DONATORI



NOI@FUNDATIACOMUNITARABRASOV.RO
WWW.FUNDATIACOMUNITARABRASOV.RO




