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PULSUL 
COMUNITĂȚII 

ANTONETA GALEȘ
MEMBRU BOARD FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV

Alegem să facem bine pentru că vrem să 
trăim într-o lume mai bună. 

Dincolo de ceea ce am moștenit, dincolo de ceea ce am primit noi, alegerea este 
pentru generațiile care vor urma. Poate că acum nici nu se vede atât de clar, 
poate că am vrea să fie ceva vizibil și palpabil acum. 

Ne putem uita la impactul pe care ne dorim să-l avem în jur: asupra oamenilor din 
jurul nostru, asupra planetei și poate că ne sperie sau ne copleșește ceea ce ar 
trebui schimbat. Ne simțim prea mici în raport cu Lumea și ne gândim cât de greu 
ar fi să o schimbăm. Poate că uneori ne simțim atât de neputincioși și acțiunile 
noastre atât de mici, încât nici nu ne mai vine să facem ceva. 

Binele celor din jur e și 

binele nostru

“Nimeni nu este o insulă numai pentru sine; fiecare este o bucată a continen-
tului, a întregului... Moartea oricui mă micșorează pentru că fac parte din 
Omenire, de aceea nu te întreba pentru cine bat clopotele, bat pentru tine.”

Acestea sunt gândurile poetului englez John Donne într-un moment de 
cumpănă din viața sa, când trecea printr-o boală gravă. Evident că e mai ușor 
să vedem ÎNTREGUL din care facem parte atunci când suntem cu toții în pericol, 
spaima ne unește. Doar că suntem „parte din Omenire” și la rău, și la bine. 
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La Fundația Comunitară Brașov ne străduim să 
propunem oamenilor din jurul nostru modalități 
în care să se poată implica și să aibă încredere 
că procesul creării unei comunități mai bune 
este unul continuu. Adunăm faptă cu faptă 
pentru a avea mai multă putere. Pentru că știm 
că împreună e mai mult și mai bine. 

RAPORTUL DESCRIE 

CUM A FOST ANUL 

2021. A FOST BINE ȘI 

VREM SĂ FACEM BINE 

ÎN CONTINUARE. 

Anul 2021 a fost și el provocator din cauza pande-
miei. Am reușit să ne mobilizăm printre „valuri” și 
să organizăm inclusiv cursa eroilor din comuni-
tate la care au participat 981 de alergători și 948 
de donatori. Am menționat Brașov Heroes pentru 
că e cel mai vizibil program de finanțare pe care îl 
implementăm. În rest, Fundația Comunitară 
Brașov, prin echipa fantastică pe care o are, 
intervine întru BINELE oamenilor printr-o multitu-
dine de programe care susțin proiecte comuni-
tare relevante. Acesta este rostul fundației: de a 
identifica nevoi și de a atrage fonduri și oportu-
nități pentru rezolvarea acestora.



M
A

N
IF

ES
T

O
Laura Popeea
Director Executiv 
Fundația Comunitară Brașov
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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.

AVEM ÎN GRIJĂ 
COMUNITĂȚI
Dacă ne concentrăm pe matematica speranței legate de 
viitor, vedem că nu obținem din prima cu plus, dar acesta nu 
este un motiv suficient și nici întemeiat să disperăm sau să 
intrăm în inerția pasivității. Eu cred că o societate se poate 
schimba și pentru asta e nevoie de aportul fiecăruia dintre 
noi. E nevoie de acțiuni clare, de a înfăptui împreună și de a 
face mereu următorul pas. 



În 2021, am continuat să trăim și să facem ce am știut mai bine fiecare dintre noi. La fel am 
făcut noi ca organizație având în minte puternic ancorat gândul că pandemia nu este 
infinită și că va veni vremea când majoritatea lucrurilor din viața noastră vor reveni la 
normal. Deși, cu toții suntem conștienți că nimic nu va mai fi total la fel odată ce am integrat 
această experiență a pandemiei care ne-a răvășit lumea interioară și exterioară, obiceiuri-
le și nevoia de a ne vedea fizic și de a ne îmbrățișa.

Laura Popeea
Director Executiv Fundația Comunitară Brașov
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ÎN 2021 AM CONTINUAT SĂ AVEM ÎN GRIJĂ COMUNITĂȚI 

PRIN CELE 6 PROGRAME DE FINANȚARE: 

BRAȘOV HEROES, FONDUL ȘTIINȚESCU,
CERCUL DE DONATORI,
SPORTUL PENTRU TOȚI, 

FONDUL PENTRU UN VIITOR MAI BUN ÎN COMUNITĂȚI
ȘI BRAȘOVUL PREGĂTIT.

Suntem aici să clădim și clădim dând speranța oamenilor care știu cum și care au putere 
de înfăptuire să nu renunțe, ci să continue, să colaboreze și să își unească forțele, ideile și 
expertizele. De aici ne luăm speranța, din puterea lui împreună. Tu de unde îți iei puterea 
de a continua? Ție ce îți dă speranță?



FUNDAŢIILE 
COMUNITARE 
DIN ROMÂNIA
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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 grupurilor 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.

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 în Cluj și Odorheiu Secuiesc. Comunitatea a crescut 
organic, adăugându-se alte 17 fundații comunitare în Alba, Bacău, 
Brașov, București, Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, 
Oradea, Prahova, Sibiu, Timișoara, Țara Făgărașului, cele mai 
tinere fiind Fundațiile Banatul Montan, Vâlcea și Buzău.

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

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

Fundația Comunitară Brașov face parte din Federaţia 
“Fundaţiile Comunitare din România” (F.F.C.R.), iar 
Laura Popeea, directorul executiv al Fundației este unul 
dintre membrii Board-ului F.F.C.R. 

Federația Fundațiile Comunitare din România a fost 
fondată în 2012 și are rolul de a reprezenta la nivel 
național interesele fundațiilor comunitare din România 
care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile 
și standardele FFCR. Obiectivele sunt de a cultiva și 
dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susține 
actorii interesați să investească în comunitatea lor; de a 
contribui la crearea unei societăți cu indivizi responsa-
bili social și având comportament filantropic, interesați 
de dezvoltarea comunității lor și care să promoveze o 
colaborare echilibrată, respectuoasă și în beneficiu 
mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de 
afaceri și instituțiile publice.

Federația susține 18 fundații comunitare însumând 
peste 8100 de proiecte și 64 de milioane de lei în 
investiții comunitare. În prezent, Fundațiile Comunitare 
derulează programe în 29 din cele 41 de județe din 
România și rețeaua este în continuă creștere.



VALOAREA CONTRIBUȚIEI UNEI FUNDAȚII 
COMUNITARE SE MĂSOARĂ ÎN IMPACTUL 
GENERAT ÎN COMUNITATE PRIN PUNȚILE 

CREATE ÎNTRE NEVOILE LOCALE ȘI RESURSELE 
MOBILIZATE DE ACEASTA. 

*total finanțări contractate în cursul anului 2021
** total finanțări plătite în cursul anului 2021: 854.152 lei

ÎN 2021 FUNDAŢIA 
A FINANŢAT 42  PROIECTE 

CU VALOARE TOTALĂ 
DE 903.540 LEI*



Cum funcționează Fundația Comunitară? 
Fundația Comunitară Brașov este o organizație suport care are 
misiunea de a mobiliza resurse locale pentru susținerea unor iniția-
tive care vin în întâmpinarea nevoilor din comunitate. 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 comuni-
tare existente în 2014 și de amprenta fantastică lăsată în comu-
nitățile în care acționau. Fundația comunitară finanțează și oferă 
mentorat 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

În 2021, echipa energică a Fundației 
Comunitare a crescut 5 programe: 
Brașov Heroes #8, Cercul de Donatori 
#9 (ediție online de pandemie),  
Științescu 4.0, Fondul pentru un viitor 
mai bun în comunități, Brașovul 
Pregătit și a demarat un program nou, 
Sportul pentru toți.

Laura Popeea 
Director Executiv 
Fundația Comunitară Brașov
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Fundația a reușit astfel să susțină 42 de proiecte din comunitate: 11 în 
cadrul Brașov Heroes, 11 în cadrul Științescu 4.0, 3 în cadrul  Cercului 
de donatori, 13 în cadrul Sportul pentru toți, 3 în cazul Brașovul 
Pregătit și 1 în cadrul Fondului pentru Educație.

Suntem bucuroși de rezultate, dar mai ales de faptul că am reușit să 
activăm comunitatea, să fim generoși și uniți într-un al doilea an de 
pandemie, de restricții și de incertitudini. Am luat decizii curajoase, 
am muncit mult și ne-am sudat ca echipă, ne-am reconectat cu 
comunitatea în cadrul evenimentului emblematic, Brașov Heroes. 
Am reușit astfel să transformăm într-o oportunitate de creștere și de 
implicare comunitară un an care s-a dovedit și el a fi provocator.

Matematica implicări a însemnat pentru noi:
- 51 de donatori companii care au crezut în programele 
fundației (33 pentru Brașov Heroes, 11 pentru Cercul de 
donatori, 6 pentru Șiintescu 4.0, 1 pentru Fondul Sportul 
pentru Toți)
- 2029 de donatori individuali - din care, 1929 pentru Brașov 
Heroes (981 alergători și 948 de donatori) și 100 pentru 
Cercul de donatori.
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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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”A fost al doilea eveniment al Cercului Donatorilor Brașov la care 
am participat. La cel din 2019 am absorbit toată efervescența 
publicului prezent în sală și m-am umplut de energie bună și 
stare de bine. Eram curioasă cum va fi în varianta online. A fost și 
așa o reușită: susținătorii proiectelor nu doar că au transmis 
emoția potrivită, dar au și fost foarte bine pregătiți, iar proiectele 
sunt de o calitate foarte bună, bine gândite și justificate, cu 
planuri și bugete clare. Și mai știu și că Fundația Comunitară 
Brașov se va îngriji ca resursele strânse să fie bine și util folosite. 
Mi-a făcut o reală bucurie să petrec o seară frumoasă împreună 
cu oameni cu care am râs și lăcrimat, simțind la unison 
încredere, speranță și optimism.”

”Am crescut la Brașov, dar am plecat din acest oraș în urmă cu 
mai mult de 20 de ani. Revin însă de câte 2 sau 3 ori pe an - 
câteodată chiar mai des - și Brașovul mă surprinde de fiecare 
dată. Nu mai are nimic de-a face cu orașul copilăriei mele sau 
cu orașul din care am plecat la 24 de ani, furioasă că e prea lent 
și prea plictisitor. Brașovul e viu, vibrant, debordant. Dar mai 
presus de toate, Brașovul e generos. Și lucrul ăsta îl văd prin 
prisma a ceea ce faceți voi, Fundația Comunitară Brașov. Cercul 
de Donatori Brașov a ajuns un punct de referință pentru organi-
zatorii de cercuri de donatori din toată lumea. Și nu doar prin 
prisma faptului că sumele strânse sunt impresionante. Ce mă 
emoționează pe mine profund e atmosfera caldă și relaxată, 
energia oamenilor care se adună ca să arate că le pasă de ce 
se întâmplă în comunitate. În ultimii ani, pentru mine, FCBv a 
redefinit ce înseamnă solidaritate: prin contribuția avută încă 
din primele luni de pandemie, prin programe mici și mari care 
fac ca Brașovul să fie pentru mine și pentru mulți alți oameni un 
acasă mai bun în fiecare zi. Aveți toată admirația mea.”

 

TESTIMONIALE 

Ruxandra Sasu 
Senior Program Officer - Civil Society & Philanthropy
Romanian-American Foundation

Rucsandra Pop  
Director al Programului de Dezvoltare Națională
Fundațiile Comunitare ARC
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”Pe harta mișcării de bine la național, echipa Fundației 
Comunitare Brașov este un punct de energie strălucitor prin 
felul în care reușește să activeze comunitatea locală, dar și 
prin generozitatea și spiritul colaborativ în interiorul rețelei 
naționale. Este o inspirație să urmărim evoluția Fundației 
care, de la an la an, își crește și își împlinește obiectivele de 
dezvoltare și lucru în comunitate din ce în ce mai ambițios 
și mai dedicat. Fie că energizează prin Brașov Heroes, fie că 
transformă școli și spații din comunitate, cultivă comunități 
solidare sau crește încrederea prin cercul donatorilor, 
sărbătorim priceperea, dârzenia și spiritul pozitiv cu care 
echipa însoțește fiecare inițiativă.” 

Mihaela Greșiță
Network Manager
Federația Fundațiie Comunitare din România

”Dat fiind faptul că noi, ca fundație am contribuit prin diverse 
tipuri de finanțări la consolidarea Fundației Comunitare Brașov, 
ne-a permis  să urmărim îndeaproape evoluția spectaculoasă 
a acestei organizații. Laura și echipa ei prin activitățile, acțiunile 
fundației ne demonstrează ce înseamnă să fii o organizație 
creativă și legată organic de comunitatea pe care o deserveș-
ti. De aceea, tot ceea ce întreprind are succesul garantat. Ne-a 
făcut mare plăcere ca în ultimii 5 ani să le sprijinim eforturile de 
consolidare  a sustenabilității financiare a organizației, prin 
diverse finanțări care au vizat strategia de strângere de fonduri. 
Ne bucură faptul ca la finalul acestui capitol putem constata că 
Fundația Comunitară Brașov este o organizație care stă pe baze 
mult mai solide și din punct de vedere financiar. Felicitări!”

László Potozky
Director
Fundația pentru Parteneriat



Dacă ne concentrăm pe matematica speranței legate de 
viitor, vedem că nu obținem din prima cu plus, dar acesta nu 
este un motiv suficient și nici întemeiat să disperăm sau să 
intrăm în inerția pasivității. Eu cred că o societate se poate 
schimba și pentru asta e nevoie de aportul fiecăruia dintre 
noi. E nevoie de acțiuni clare, de a înfăptui împreună și de a 
face mereu următorul pas. 
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"În contextul în care sedentarismul a devenit o reală problemă în 
România, iar în rândul copiilor primează obezitatea infantilă, 
pentru noi, 2021 a fost anul de lansare a programului "Sportul 
pentru toți". Program de care suntem foarte mândri pentru că la 
final de an, 5 școli din Brașov beneficiază de condiții mai bune de 
sport. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea, perseverența 
și ambiția echipei Fundației Comunitare Brașov. Am sărit 
obstacole, am depășit bariere și am reușit, motiv pentru care 
programul nostru continuă și în 2022.   
Este o bucurie să facem bine împreuna, astfel că vă felicit din nou 
pentru rezultatele extraordinare pe care le obțineți în derularea 
programelor voastre, pentru binele și dezvoltarea aduse comu-
nității locale din Brașov și mai ales pentru dăruirea cu care faceți 
aceste lucruri. Să ne auzim cu aceeași bucurie și în anii ce 
urmează!"

”Parteneriatul dintre Coresi și Fundația Comunitară Brașov s-a 
consolidat  în cadrul mai multor programe dedicate comunității, 
iar acum, după mai bine de 7 ani parcurși împreună, suntem 
mândri să fim reuniți într-un parteneriat solid și matur. Cu toții 
ne dorim să contribuim la un Brașov fericit, care răspunde 
nevoilor și aspirațiilor locuitorilor săi și care creează valoare 
adaugată. Cartier Coresi are la bază același ADN puternic ca 
Fundația: animarea comunităților, dar și crearea și oferirea de 
servicii în beneficiul oamenilor. Împreună, reunindu-ne forțele 
într-un parteneriat strategic  avem încredere că punem în 
mișcare un eco-sistem integrat, sănătos și atractiv pentru 
Brașov!”

Iulia Ordeanu
CSR leader & CO Learning and Development 
Decathlon România

Diana Bjoza
Marketing Manager
Coresi Shopping Resort
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Camelia Cotos
National Trade Marketing Manager
Vodafone Romania 

”Este al patrulea an consecutiv în care susținem Fundația 
Comunitară Brașov, cu convingerea că soluțiile cele mai 
prietenoase și eficiente la problemele comunității sunt cele 
care apar în comunitate, prin proiecte inițiate în interiorul 
comunității, de către oameni capabili și entuziaști care văd 
mai departe de interesul personal, și pentru care Fundația 
Comunitară Brașov constituie o resursă financiară și de 
mentorat în scopul ducerii la bun sfârșit a acestor proiecte. 
Motivul principal pentru care credem în misiunea Fundației 
este pentru că suntem animați de aceleași valori: educație, 
învățare, comunicare transparentă, pasiune și integritate. 
Mai mult decât atât, am avut ocazia să discutăm, să jurizăm, 
să urmărim și să sărbătorim împreună proiecte care au adus 
valoare și bucurie comunității.”

Monica Bildea
Director Executiv
RAP Group

“Vodafone este alături de „Brașov Heroes” încă de la primele 
ediții, iar eu am avut bucuria să mă număr, de fiecare dată, în 
echipa de proiect. Am avut astfel șansa să mă implic în toate 
etapele proiectului, de la selectarea cauzelor susținute, la 
planificarea, organizarea și implementarea evenimentului în 
sine, dar și să văd cursa crescând, an de an, cu și mai mulți 
alergători, echipe și familii care susțin cauzele cu greutate 
ale comunității. Mulțumesc Fundației Comunitare Brașov cât 
și participanților pentru fiecare lecție de voință și putere de a 
arăta că împreună putem face bine oamenilor și comu-
nităților.”
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”Când ne dorim cu adevărat să se întâmple lucruri, acestea sunt 
deja în drum spre noi și ne surprind în cele mai minunate și 
copleșitoare feluri. 
Anul 2021 a fost memorabil! A fost anul în care am ales să mă 
implic din nou în viața comunității brașovene și am acceptat cu 
bucurie să fiu ambasadoare a două programe în care m-am 
regăsit, care m-au reprezentat și în care am crezut din prima 
clipă. Au fost două programe de impact, cu povești de viață 
adevărate, pline de însemnătate și încărcătură emoțională.
Cercul de donatori #9 și Brașov Heroes #8 mi-au oferit posibilita-
tea să mă alătur din nou oamenilor buni și frumoși care pun în 
mișcare fapte bune și care cred în puterea Binelui și a magiei 
momentelor de solidaritate.
Cred cu tărie că orice vis poate deveni realitate atunci când 
oamenii de Bine își unesc forțele și formează echipe și comunități 
valoroase. Doar împreună și numai cu atitudine, implicare, 
empatie, determinare și asumare putem schimba în Bine lumea în 
care trăim.
Nu voi înceta niciodată să cred în puterea lui “împreună” și mai 
ales în povești cu final fericit!”

”De la ediție la ediție, Cercul crește frumos! Comunitatea se 
întâlnește și zâmbește. Se implică, transmite și dăruiește, 
tonul este unul prietenos și familiar. Am participat din nou ca 
Ambasador al Cercului din și cu suflet. #Împreună
Sunt parte din Brașov Heroes de multe ediții, mereu alături ca 
Ambasador al copiilor din centrele de plasament. Un eveni-
ment minunat pentru orașul nostru. Multă bucurie, satis-
facție, împlinire atât pentru participanți și cât și pentru 
organizatori. 
Felicitări echipei inimoase a Fundației Comunitare Brașov 
care ne oferă aceste cadre pentru a înfăptui #împreună 
#Binele! 
Fă Rai din ce ai! Din pasiune pentru BINE!”

Lenke Nagy
Antreprenor în HR, promotoare a voluntariatului
Ambasadoare Brașov Heroes #8 și Cercul de Donatori #9

Laura Morariu
Om de Bine, promotoare a voluntariatului
Ambasadoare Brașov Heroes #8 și Cercul de Donatori #9
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”Brașov Heroes pentru noi este un eveniment cu oameni și 
despre oameni. Am participat la Brașov Heroes încă de la a 
doua ediție și suntem foarte fericiți să vedem cum acest 
eveniment a crescut de la an la an. Cel mai mult ne bucură 
implicarea oamenilor din comunitate, în mod special a celor 
care au rolul de ambasador, asta pentru că acești oameni 
sunt magici și fac ca lucrurile să se întâmple. 
Anul 2021 a fost pentru noi anul în care proiectul Un pas mic 
către un viitor MARE a devenit realitate, asta pentru că fondu-
rile necesare proiectului le-am strâns în cadrul evenimentului. 
Vă felicităm pentru implicare, perseverență și dorința de a 
face Bine. Vă mulțumim că ne dați șansa să îi ajutăm pe copiii 
din centrele de plasament. Împreună construim un viitor plin 
de speranță și lumină pentru ei.” 

Mădălina Tivgă
Președinte
ADDIP

”Ediția Științescu 4.0 și programul Științescu Hub ne-au ajutat să 
ajungem la mulți profesori, care au devenit ambasadorii meto-
dei de design de produs ProtoShop cu ajutorul imprimării 3D. 
Alături de Alexandru Dobre, am fost limitați de faptul că eram la 
început singurii formatori, iar acum am reușit să scalăm proiec-
tul nostru datorită Fondului Științescu. Cea mai mare bucurie 
este pentru mine atunci când văd copiii că uită de timp când 
lucrează la un proiect. Școala poate fi într-adevăr captivantă. 
Mulțumim Fundația Comunitară Brașov.”

Alina Floroi
Coordonator
ProtoShop Vector
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LAURA POPEEA - Director Executiv 
Sunt fascinată de a lucra cu oamenii și de a 
contribui la un Bine mai mare. Cred că am o 
misiune personală în a mă implica activ în 
dezvoltarea relațiilor interumane și interor-
ganizaționale care să dezvolte comunitatea 
noastră. Fac cu credință și încântare, cu 
reziliență, creativitate și adaptabilitate tot 
ceea ce fac în echipa fundației. Am fost 
cucerită de ceea ce înseamnă fundația 
comunitară încă din 2014 când am fost 
membru fondator, iar apoi am voluntariat 
aproape 4 ani ca membru Board. Cred în a 
dărui şi a trăi viaţa cu bucurie.

ERIKA ANDRÁSI - Grant Manager

Îi place să stea de vorbă cu oamenii, să ii 
cunoască, să afle opiniile lor și să le înțeleagă 
convingerile. ”Cunoscându-ne mai bine 
putem realiza conexiuni fantastice. Ideile se 
împletesc, se multiplică și se nasc noi planuri, 
rolul acestora fiind îmbunătățirea vieții, a 
mediului înconjurător. Puterea unei comunități 
stă în puterea membrilor ei de a-și înțelege 
nevoile, de a se implica și de a-și transpune 
viziunea în realitate. Iar acest lucru depinde de 
fiecare dintre noi.” Ea în asta crede.

Cu experiență de peste 10 ani în start-up-uri 
în domeniile educație și Horeca, pasionată 
de oameni și de comunicare. Membru 
fondator al Fundației Comunitare Brașov. 
Dornică mereu să învețe, să se dezvolte, să 
se implice și să conecteze oameni pentru 
pentru o schimbare profundă în Bine.

Visul de a face parte dintr-o comunitate 
frumos închegată și dorința de a o susține 
le-am avut, cred că de peste 16 ani. Am visat 
și la o educație holistică, integrată, liberă 
pentru copiii mei și am făcut tot ce mi-a stat 
în putere pentru a susține diverse proiecte 
educaționale. 

ANCA GÂNSCĂ - Program Manager 
și Coordonator Comunicare

VERONICA NISTE  - Program 
Manager Științescu 
martie - noiembrie 2021  



OANA SAVA 
Președinte
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.

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  
Membru Board
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. 

CRISTIAN MUȘA
Membru Board 
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

ANTONETA GALEȘ
Membru Board 
A decis să se dedice consultanței în 
dezvoltarea oamenilor și a organizațiilor 
după peste 20 de ani de experiență în 
domeniu. Până în 2018 a fost director de 
resurse umane, comunicare și dezvoltare 
într-o companie importantă din retail. 
Ca trainer, coach și consultant, toate 
acțiunile sale sunt îndreptate către 
crearea unui mediu care să pună în 
valoare calitățile și punctele tari ale 
fiecărui om. 

NICOLETA CHICHERNEA 
Vicepreședinte
Medic. De 20 de ani locuiește în Brașov 
și iubește acest oraș. Fundația 
Comunitară Brașov este acel loc în 
care educația, valorile și dorința ei de 
a ajuta și-au găsit răspuns și 
rezonanță. Este onorată să facă parte 
din Board și preia funcția de 
vicepreședinte cu smerenie, speranță 
și determinare.
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PROGRAMELE 
FUNDAŢIEI 



7 6programeani de 
activitate 4membri

echipa

460
voluntari

alături de noi

7.928
donatori

individuali
donatori

corporate

68

2.795.314 
lei 209 proiecte

finanţate. 
Social. Educaţie. 
Cultural. Artistic. 
Mediu. Sănătate

finanţări 
mediul rural şi urban



2014. 
320 alergători. 150 donatori. 
39.000 Lei. Buget finanțări.

2018.
1115 alergători. 568 donatori.
115.000 Lei. Buget finanțări.

2015.
530 alergători. 200 donatori.
50.000 Lei. Buget finanțări.

2017.
834 alergători. 200 donatori.
100.000 Lei. Buget finanțări.
2016.
850 alergători. 390 donatori.
84.000 Lei. Buget finanțări.
2015.
750 alergători. 300 donatori.
72.000 Lei. Buget finanțări.

2019.
1437 alergători. 562 donatori.
138.000 Lei. Buget finanțări.

2020.
270 alergători. 435 donatori.
113.807 Lei. Buget finanțări.

2021.
981 alergători. 948 donatori.
222.092 Lei. Buget finanțări.

BRAŞOV HEROES
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Campania de fundraising Brașov Heroes 2021 s-a desfășurat pe 
durata a 2 luni și și-a îndeplinit 126% din obiectivul cumulat de finanțare 
pentru cele 11 cauze participante, cu un record absolut de 301% pentru 
proiectul “Un pas mic către un viitor MARE” al Asociației ADDIP. 

Totalul de 222,092 de lei al campaniei a fost strâns prin munca de fundraising a 
celor 67 de ambasadori ai cauzelor, a celor 981 de alergători înscriși, 948 de 
donatori, 51 de companii implicate din care 2 co-organizatori, 10 sponsori principali, 
19 companii care au sprijinit evenimentul, 21 companii care și-au susținut angajații să 
devină alergători la cursa cu obstacole a comunității, 300 de susținători prezenți în ziua 
evenimentului și prin efortul depus de echipa de organizare formată din 10 membri și 70 de 
voluntari în ziua evenimentului sportiv-filantropic, care a avut loc pe 12 septembrie 2021 la 
Lacul Noua.

www.brasovheroes.ro

De 7 ani, Fundația Comunitară 
Brașov organizează Brașov 

Heroes, cursa cu 
obstacole a 

comunității. 



”Brașov Heroes în sine este un fenomen 
comunitar, anul acesta am mobilizat peste 
2100 de #eroideBrașov. Iar dincolo de cifre, 
sunt oamenii, animați de emoțiile lor, care 
s-au deschis din nou și care au spus DA 
provocării de a fi empatici, solidari, generoși și 
care și-au dorit cu adevărat să se implice. 
Brașov Heroes a fost și rămâne programul 
emblematic, de suflet al Fundației Comunitare 
Brașov, creștem în continuare #împreună.” 

Laura Popeea
Director Executiv
Fundația Comunitară Brașov

”Binele pe care l-am înfăptuit împreună în cadrul ediției a opta a 
Brașov Heroes va avea impact pe termen lung, semințele a ceea 
ce am plantat se vor vedea în timp. Contribuția donatorilor și 
alergătorilor a făcut deja Bine acum, dar va avea rezultate și în 
viitor în viețile tuturor celor care beneficiază de implementarea 
celor 11 proiecte.
Pandemia ne-a afectat negativ pe plan personal în multe moduri, 
dar a reușit ca la nivelul comunității să scoate Binele din noi, 
ne-am unit pentru a ne manifesta ca grup solidaritatea și empatia 
și am arătat că ne putem adapta.
Vă mulțumim pentru încredere, pentru că acționați și vă implicați, 
alături de noi. Sperăm că sunteți conștienți și mândri de puterea 
voastră, dragi #eroideBrașov!”

Anca Gânscă
Program Manager și coordonator comunicare
Brașov Heroes
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222.092 LEI FINANȚĂRI
11 CAUZE 

1651 BENEFICIARI DIRECȚI
67 DE AMBASADORI

948 DONATORI
981 ALERGĂTORI - DONATORI 

2 CO-ORGANIZATORI
10 DONATORI CORPORATE  



Le suntem recunoscători membrilor juriului independent 
care a selectat proiectele participante:

 

Diana Bjoza 
Director Marketing 
Coresi Shopping Resort

Evenimentul- platformă de strângere de fonduri a fost susținut de către companiile: 
Co-organizatori:  Decathlon România și Cartier Coresi
Parteneri: Vodafone, Sf. Constantin, Ropharma, Preh, Metro Digital, Cinema One, 
Nagarro, NBHX Rolem, Olympus, BCR
Susținători: 
Primăria Municipiului Brașov, Asociația Floare de Colț, Asociația Carpathian MTB  Trails, 
Recreate Management, Miele, Best Optic, Ana Hotels, NN, Zizin, Libris, Pharmacy, Miele România, 
Kiss Fm, Rock FM, La unghiuțe.

Daniel Berechet 
Store Manager 
Decathlon

Nicoleta Chichernea 
Vicepreședinte Board 
Fundația Comunitară Brașov

Ruxandra Oprică 
Director program 
Fundația Agapedia România

Andreea Ola
Psiholog, consultant în alăptare
Fondator În brațe la mami

Sorin Neculae
Senior Web Developer
Fost câștigător Brașov Heroes 
Cursa scurtă 23
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AMBASADORI BVH 2021
Organizația Națională Cercetașii României Centrul Local Ion Soiu Cristian - Nova Civitas 2021
Silviu Ivan-Nunvailer | Briana Predescu
Asociația Caravana cu medici-Filiala Brașov - Brașov, un județ cu acces universal la sănătate
Lenke Nagy | Luana Nicola | Flavia Rochman | Tudor Pop
Care for dogs - Câinii bătrâni au nevoie de dragoste, tratamente și magie. Un loc numit Geriatrie
Alina Ariton | Romina Miruna | Georgiana Oprică
Asociația Grow and Know - Play. Grow. Know
Simona Ciuraru, Andreea Brezean, Flavia Florean, Izabela Manea, Adina Săniuță 
Asociația Lindenfeld - Ajungem Mari Brașov - AJUNGEM MARI și PUTERNICI
Andreea Graur | Cristina Drilea | Diana Balint
Asociația Copiii de Cristal - Centru-Complex Rezidențial pentru adulți cu autism fără familie
Anca Lăcătuș | Ioana Comaromi | Mihai Călin | Mihai Apafi | Lăcrămioara Bocșu | Lucian Rad, Roxana Mînzatu 
Asociația Academia de bine - CRESC (Conștientizare Responsabilitate Educație Sănătate Conexiune)
Daniela Popa | Ioana Bran | Laurențiu Tudor | Oana Bota
ADDIP - Un pas mic către un viitor MARE!
Laura Morariu | Echipa Faptelor Bune | All for One | Andreea Străvoiu | Echipa Nona Trif Schneider și Raluca Gherghe | 
Echipa Rux și Ana Muntianu | Ioana Constantinescu | Liliana Nechita | Simona Ivăncescu | Andreea Tătaru | Eva Ciurcan 
Kastel Youth - Profesor pentru o oră
Marian Godină | Paul Valentin Radu | Daniel Berechet | Electra Ghiza | Mihai Priboi | Onelia Pescaru | Adriana Donțu | 
Adrian Brănescu | Costel Mihai | Horațiu Moarcăs | Ioan Bobit | Lia Beschi | Raisa | Raluca Manea
Happy Camps - Tabără de atletism pentru copiii din centre de plasament
Raluca Zamă | Denisa Trotuș | Loredana Costache | Adriana Iaru | Ana Nucă | Ana Trușcă | Andi Iancu 
Școala cu soare - grup de inițiativă - Școala cu soare
Mihaela Bucșa | Anca Tîrcă | Andrei Măiereanu | Eugen Cucu | Sebastian Poiană | Vasile Brașovanu | Bogdan Micu 
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GRANTURI ACORDATE ȘI PLĂTITE ÎN 2021
ORGANIZAȚIE PROIECT

Nova Civitas 2021

Brașov, un județ cu acces universal la sănătate
Câinii bătrâni au nevoie de dragoste, tratamente 
și magie. Un loc numit Geriatrie
Play. Grow. Know
AJUNGEM MARI și PUTERNICI
Centru-Complex Rezidențial pentru adulți cu 
autism fără familie
CRESC (Conștientizare Responsabilitate Educație 
Sănătate Conexiune)
Un pas mic către un viitor MARE!
Profesor pentru o oră
Tabără de atletism pentru copiii din centre de 
plasament
Școala cu soare

GRANT
LEI:

3.362

30.487
23.865

12.000
16.309

21.320

10.254

43.305
26.466
15.723

18.737

DOMENIU

Organizația Națională Cercetașii României 
Centrul Local Ion Soiu Cristian
Asociația Caravana cu medici-Filiala Brasov
Asociația Care for Dogs 

Asociația Grow and Know
Asociația Lindenfeld - Ajungem Mari Brașov
Asociația Copiii de Cristal

Asociația Academia de bine

ADDIP
Kastel Youth
Happy Camps

Școala cu soare - grup de inițiativă

MEDIU

SĂNĂTATE
PROTECŢIA 
ANIMALELOR
SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL

EDUCAȚIE 

total: 222.092 DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ



Organizația Națională 
Cercetașii României Centrul 
Local Ion Soiu Cristian 
Nova Civitas 2021
De ce? 
Din dorința de implicare a tinerilor 
cristoloveni în activități de voluntariat, 
în și pentru comunitate. Prin realizarea 
traseului turistic, se mobilizează tinerii 
voluntari pentru acoperirea unor 
nevoi comunitare, un răspuns pozitiv 
pentru lipsa alternativelor de petre-
cere a timpului liber, prin recreere și 
relaxare prin mișcare.

Rezultate: 
În noiembrie au avut loc marcarea și amenajarea singurului traseu turistic 
care leagă Cristianul de Râșnov și de Poiana Brașov, care conține panouri 
informative despre flora și fauna existente.
În ultima sâmbătă din lună, Cercetașii Centrul Local Ion Soiu au organizat 
inaugurarea și o primă tură faină oficială pe traseu.
Proiectul va continua, echipa de voluntari își dorește dezvoltarea lui, astfel 
încât să instaleze și locuri pentru popas și traseu pentru biciclete.

Beneficiari direcți: 74

Suma finanțată: 
În cadrul BVH #8 s-a strâns suma 
de 3362 de lei. Diferența până la 
17.720 de lei a fost acoperită printr-o 
finanțare DJTS Brașov pentru 
proiectul Nova Civitas 1000. Bugetul 
a fost folosit pentru achiziționarea 
panourilor informative, a indica-
toarelor, a materialelor necesare 
recondiționării traseului, iar traseul 
a fost marcat cu ajutorul voluntar-
ilor.

IMPLEMENTARE PROIECTE

Asociația Caravana cu 
medici-Filiala Brașov

Brașov, un județ cu acces 
universal la sănătate

De ce? 
Există comunități la nivelul întregii 
țări care sunt la zeci de kilometri de 
cel mai apropiat medic de familie 
sau de un spital multidisciplinar. 
Caravana cu medici reușește de 7 
ani să transforme timp de un 
week-end școala din zonele unde nu 
există acces la medic într-o verita-
bilă policlinică cu multiple special-
izări, dotată asemenea celor din 
mediul urban. Peste 100 de caravane 

au avut loc până acum.

Rezultate: 
Servicii medicale profesioniste oferite de o echipă de medici, asistenți și studenți 
voluntari în cadrul a 6 caravane rurale. Prima caravană a avut loc la început de 
octombrie la Poiana Mărului, iar următoarele se vor desfășura anul viitor în satele 
Budila, Sohodol, Tărlungeni unde vor fi consultați atât adulți, cât și copii. Caravanele 
dedicate sănătății femeilor vor avea loc la Podu Olt și Feldioara.

Beneficiari direcți: 600

Suma finanțată: 
Cu suma strânsă de 30.487 lei vor fi 

achiziționate echipamentele necesare 
desfășurării caravanelor în condiții 

optime: paturi și saltele pentru 
consultații, paravane pentru adulți și 

copii, proiector, imprimantă, laptop, cât 
și consumabile, medicamente pentru 

copii, vor fi acoperite serviciile de 
catering, de transport pentru voluntarii. 

În plus, vor fi acoperite servicii juridice și 
contabile pentru desfășurarea activi-

tății filialei Brașov.
Resursa umană formată din medici 

specialiști, rezidenți, studenți ai 
Facultății de medicină, asistenți 

medicali, optometriști participă în mod 
voluntar la aceste caravane.
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Care for dogs
Câinii bătrâni au nevoie de 
dragoste, tratamente și magie. Un 
loc numit Geriatrie
De ce? 
Asociația salvează anual sute de caini, 
dintre care 10-15% sunt bătrâni. Și-ar 
dori să poată salva mai mulți, însă nu 
au un loc destinat lor, unde să poată 
primi tot ce au nevoie. Anul acesta 
și-au dorit să construiască un spațiu de 
peste 100 mp împărțit în 4 camere mari 
unde bătrânii care nu mai sunt doriți de 
stăpâni și care ajung pe străzi să 
primească îngrijirea de care au nevoie.

Rezultate: 
Realizarea singurului centru geriatric 
din țară dedicat câinilor seniori salvați 
de pe străzi, menit să salveze 100 de 
câini pe an a fost posibil datorită eroilor 
de Brașov. Materialele pentru geriatrie 
au fost acoperite din banii strânși la 
Brașov Heroes, iar voluntarii de la Care 
for dogs au muncit pentru ridicarea 
centrului. Iarna aceasta, continuă 
lucrările la interior. 

Beneficiari direcți: 100 de câini 
anual

Suma finanțată: 
Cu suma de 23.865 lei strânsă în 
cadrul BVH #8, s-au achiziționat 
panouri de tip sandwich pentru 
ridicarea clădirii. Aceasta a reprezen-
tat jumătate din suma necesară, 
diferența până la 54358,96 a fost 
strânsă în cadrul altor campanii, 
majoritar de la donatori străini.

IMPLEMENTARE PROIECTE
Asociația Grow and Know
Play. Grow. Know
De ce? 
În curtea grădiniței din Crizbav, unde 
Asociația a implementat anul trecut 
proiectul „Centrul de Științe Grow and 
Know”, există un spațiu viran, cu 
iarba... și atât.  Asociația a înțeles 
nevoia copiilor de a se juca și faptul că 
joaca face parte din procesul de 
învățare. 

Rezultate: 
Anual, aproximativ 60 de copii din cele 
trei grupe ale grădiniței din Crizbav se 
vor bucura de noul loc de joacă. 
Echipamentele au fost achiziționate în 
luna noiembrie, urmând să fie ampla-
sate în primăvara anului viitor în curtea 
grădiniței.

Beneficiari direcți: 60

Suma finanțată: 
Bugetul necesar pentru achiziționarea 
echipamentelor pentru locul de joacă 
și serviciile de montaj pentru acestea a 
fost de 16.142 de lei. Pe lângă cei 12.000 
de lei strânși la BVH #8, diferența a fost 
acoperită din fondurile proprii ale 
asociației.

Asociația Lindenfeld - Ajungem 
Mari Brașov
AJUNGEM MARI și PUTERNICI
De ce? 
Programul educațional Ajungem Mari 
Brașov susține educația copiilor din 
centrele de plasament, prin activități 
săptămânale, urmărind, totodată, 
diminuarea traumei apărute în urma 
instituționalizării, a abandonului și a 
separării de familie.

Rezultate: 
Prin acest proiect a fost facilitată 
interacțiunea copiilor cu mediul social 
exterior centrelor prin organizarea a 7 
excursii - ieșiri de o zi în natură, la 
patinoar, vizitând obiective diverse și a 
16 ateliere creative (pictură, origami, 
culinare, de meșterit obiecte), educa-
tive (TIC, robotică). Atelierele au 
început în luna decembrie și vor 
continua până în luna august 2022. 
Scopul vizat este acela de a ajuta copiii 
să descopere locuri noi, să socializeze 
și să se integreze în societate.

Beneficiari direcți: 113

Suma finanțată: 
Suma de 16.309 lei acoperă 
cheltuielile legat de ieșiri și de 
activiăți: transport, mesele pentru 
copii, bilete la film, patinoar, 
consumabilele pentru atelierele de 
pictură, TIC și robotică. În activi-
tățile desfășurate se vor implica în 
mod constant 23 de voluntari, care 
se  ocupă de toate aspectele 
organizatorice, în total peste 500 de 
ore de voluntariat vor fi efectuate 
de aceștia.
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Asociația Copiii de Cristal
Centru-Complex Rezidențial pentru adulți cu 
autism fără familie
De ce? 
Serviciile socio-medicale necesare persoanelor 
adulte cu afecțiuni neuropsihice sunt insuficiente 
astăzi în România raportat la numărul mare de cazuri. 
Cea mai severă problemă care apasă pe umerii 
părinților persoanelor cu autism este generată de 
lipsa acestor servicii și incertitudinea privind soarta 
copilului lor după ce ambii părinți vor fi decedat. 
Rezultate: 
Asociația își dorește ca Centrul-complex rezidențial de locuințe maxim protejate de la Lunca Câlnicului, comuna 
Prejmer să devină cât mai curând realitate. Ar fi primul centru de acest fel din țara noastră. Momentan, se fac lucrările 
la etaj pentru a putea pregăti terenul pentru amenajarea viitoarelor dormitoare pentru adulții cu TSA rămași fără 
aparținători. Au avut loc lucrări de demolare pereți, dezafectare instalație termică, dezafectare instalație electrică, 
dezafectare instalație apă și canalizare, lucrări de compartimentare etaj 1.

Beneficiari direcți: 30

Suma finanțată: 
Suma de 21.320 de lei a fost folosită pentru 
achiziționarea materialelor de construcție 
necesare pentru începerea renovării etajului 
clădirii. Alți 20.000 de lei au fost folosiți din surse 
proprii în luna decembrie. Valoarea totală pentru 
finalizarea acestui proiect strategic pentru 
comunitate este de 150.000 de euro, asociația 
având în continuare nevoie de ajutor.

IMPLEMENTARE PROIECTE

Asociația Academia de bine
CRESC (Conștientizare Responsabilitate Educație Sănătate Conexiune)

De ce? 
În contextul pandemiei și a consecințelor pe care izolarea socială le-a avut asupra 
copiilor, există o nevoie crescută de învățare a unor abilități de reglare emoțională și 
a unor mecanisme adaptative de reacție la stres și anxietate. Perioada de vârstă de 
10-14 ani este una foarte vulnerabilă, în care se produc schimbări la toate nivelurile, 

iar copiii au nevoie de sprijin pentru a învăța cum să facă față acestor schimbări.
Rezultate: 

Atelierele pentru elevi și profesori au început în luna 
noiembrie și vor continua până în primăvara anului 
viitor. Vor avea loc 16 workshopuri pentru mai multe 
clase de elevi de la Colegiul Emil Racoviță și Colegiul 
tehnic Mircea Cristea din Brașov, 3 pentru părinți și 
profesori și 6 ateliere de sănătate mintală și dezvoltare 
personală pentru un grup de 9 elevi cu care se va lucra 

timp de 6 săptămâni.

Rezultate: 
Scopul proiectului este dezvoltarea încrederii în sine pentru 11 fete provenite 
din centre de plasament. O dată la două luni în decurs de un an, ADDIP le va 
scoate din centrul de plasament și vor petrece week-end-urile împreună. 
Tinerele vor participa la workshop-uri pe temele: încredere și stimă de sine, 
aptitudini și abilități mele,  interese și valori personale. Primul week-end 
tematic a avut loc în luna noiembrie. Pe lângă aceste workshop-uri, fetele 
vor participa la jocuri de tip team building, ateliere creative și activități 
recreative.

Beneficiari direcți: 203
Suma finanțată: 

Cei 10.254 de lei strânși vor fi folosiți 
pentru plata celor 7 terapeuți 

implicați în proiect și pentru servicii 
de comunicare a proiectului.

ADDIP
Un pas mic către un viitor MARE!
De ce? 
Ana are 14 ani și trăiește într-un centru de plasament de stat, cei 
care o văd pentru prima dată pot spune cu ușurință ca Ana este 
o fată care nu duce lipsă de nimic. Are un loc unde să doarmă, are 
haine, mâncare și acces la educație. E nevoie de mai mult? Cu 
siguranță este! Pentru că dincolo de aceste nevoi de bază care îi 
sunt îndeplinite, Ana este o fată care nu vede nimic bun la ea. 

Suma finanțată: 
Bugetul de 43.305 lei va fi folosit pentru a acoperi 
cheltuielile de transport, cazare, masă, gustări 
pentru ieșirile de week-end și pentru consuma-
bilele necesare atelierelor săptămânale și plata 
transportului săptămânal către centre. Cele 6 
work-shop-uri vor fi susținute de către echipa 
ADDIP și de către voluntari specialiști. 27
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IMPLEMENTARE PROIECTE
Kastel Youth
Profesor pentru o oră
De ce? 
Știm faptul că elevii care nu reușesc să 
învețe, să scrie și să citească corect 
până în clasa a IV-a vor fi foarte proba-
bil în procentul de aprox. 40%, a celor 
înregistrați ca fiind „analfabeți funcțion-
ali” peste câțiva ani. În decembrie 2020, 
asociația a demarat proiectul ”Profesor 
pentru o oră”, menit să aducă o schim-
bare în educația și societatea noastră.

Rezultate: 
Soluția kastelanilor pentru combaterea 
analfabetismului funcțional sunt med-
itațiile 1 la 1, pe care aproximativ 70 de 
voluntari tineri liceeni cu rezultate 
școlare bune le fac zilnic cu copii din 
mediul defavorizat și cu copii cu 
dizabilități precum, retard mintal sau 
autism. 

Beneficiari direcți: 80
Suma finanțată: 
Cu cei 26.466 de lei strânși în cadrul 
BVH #8, la care s-a adăugat suma de 
5.050 lei din fonduri proprii, asociația  a 
reușit să plătească pentru o perioadă 
de 8 luni chiria centrului asigurând 
astfel spațiul necesar desfășurării 
meditațiilor atât de prețioase pentru 
viitorul copiilor beneficiari. Chiria a fost 
plătită în avans pentru perioada 
noiembrie 2021-iunie 2022.

Happy Camps
Tabără de atletism pentru copiii 
din centre de plasament
De ce? 
Copiii instituționalizați beneficiază mult 
prea puțin de educație prin sport. Spor-
tul aduce multe beneficii stării de 
sănătate și îi ajută pe copii să crească 
sănătos şi armonios și să ajungă adulți 
activi, sănătoși şi plini de energie 
pozitivă. 

Rezultate: 
Tabăra de atletism este proiectul prin 
care copiii instituționalizați sunt încura-
jați să facă sport, să socializeze și să 
petreacă timp de calitate. Scopul este 
identificarea celor talentați și îndru-
marea spre performanță prin înscrierea 
și susținerea lor să facă parte dintr-un 
club sportiv, prin care să participe la 
concursuri. 
Anul viitor, în mai va avea loc prese-
lecția, unde sunt așteptați minim 40 de 
tineri, dintre aceștia, 30 vor participa la 
final de iunie în tabăra de atletism. 

Beneficiari direcți: 30

Suma finanțată: 
Suma strânsă de 15.723 de lei va fi 
folosită pentru acoperirea cheltuielilor 
de cazare, masă, transport, consuma-
bile și materiale sportive pentru 
organizarea taberei de atletism.

Școala cu soare - 
grup de inițiativă
Școala cu soare
De ce? 
În acest moment Școala Gimnazială 
Sânpetru nu are un spațiu care să 
poată fi folosit ca o clasă outdoor. 
Școala are din septembrie 2020, 40 de 
fotolii puf și o tablă albă mobilă care 
pot fi folosite pentru a ține ore în curtea 
școlii, dar nu există un spațiu adăpostit 
pentru a putea ține ore în curte atunci 
când e soare puternic sau când plouă 
ușor. 

Rezultate: 
Se dorește ca până primăvara viitoare 
să se construiască un foișor, astfel încât 
cele 15 clase de elevi să înceapă să 
facă o oră pe zi în aer liber în perioada 
aprilie - iunie. Acest lucru va permite 
aerisirea corespunzătoare a claselor și 
va ajuta profesorii să conecteze 
învățarea cu natura. Laboratorul de 
științe este dotat cu echipamente 
pentru a măsura umiditatea, aciditatea 
solului, luminozitatea, viteza vântului, 
temperatura, presiunea atmosferică, 
busole, etc. Aceste instrumente vor 
putea  fi folosite eficient în natură și vor 
face orele mai atractive și mai conec-
tate cu realitatea comunității. 

Beneficiari direcți: 350

Suma finanțată: 
Cu ajutorul bugetului de 18.737 de 
lei vor fi acoperite cheltuielile cu 
materialele și manopera pentru 
construcția foișorului care va 
adăposti clase de 20 de copii. 28
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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 experi-
ment, 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.

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

FONDUL ŞTIINŢESCU

Programul este implementat în parteneriat cu 
Romanian-American Foundation și 
Federația Fundațiilor Comunitare din România, 
cu implicarea finanțatorilor locali:

RAP Group                      ATOS                     Benchmark Electronics                     
Duvenbeck                     Miele România                     
Pentalog                     Diverco
   

EDIŢIA 1
10 proiecte

100.000 lei finanţări

EDIŢIA 2
12 proiecte

140.000 lei finanţări

EDIŢIA 3
13 proiecte

163.196 lei finanţări

EDIŢIA 4
10 proiecte

218.811 lei finanțări

Ediția a patra a adus noutate prin apariția Hub 1.0:

Prin Științescu HUB 1.0 au fost finanțate 3 proiecte de succes 
din edițiile anterioare, care au fost replicate și scalate cu 
impact în mai multe micro-comunități, realizate cu transfer 
de know-how.
Buget: 104.915 Lei

Prin Științescu 4.0 clasic - au fost finanțate 7 proiecte menite 
să demonstreze elevilor că științele sunt interesante și au fost 
ajutați să înțeleagă utilitatea lor în viața de zi cu zi. Oferind 
soluții educaționale inovative și creând resurse, am stimulat 
educația STEAM în comunitatea locală. 
Buget: 113.896 Lei

Matematica Științescu 4.0:
Beneficiari direcți: 1.929
Beneficiari indirecți: 5.680
Număr mentori implicați: 88
Număr ore de voluntariat: 1.842
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Mulțumim pentru 
disponibilitate, 
implicare și viziune 
echipei juriului 
Științescu 4.0 care 
reunește persoane 
profesioniste și 
relevante din 
comunitate.

Andrei Dumbravă 
Senior IAM Consultant Atos

Cristi Irimia
Director Siemens Industry Software

Monica Bîldea
Director Executiv RAP Group

Ioana Daia
Membru Board Fundația Comunitară 
Brașov

Aurelia Florea
Director Dezvoltare Organizațională 
și Resurse Umane Miele

Cristina Popa 
Director Financiar Duvenbeck

Dan Avram 
Customer Success Manager 
Pentalog 

Alina Porumb 
President, Association for the 
Practice of Transformation (APT) 30
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ȘTIINȚĂ + TEHNOLOGIE = VIITOR

GRANTURI ACORDATE ȘI PLĂTITE ÎN 2021

ORGANIZAȚIE  FINANȚATĂ PROIECT

ȘTII - împreună cu noi
Laborator de Știință și Artă
Inventronica
AuguSTEAM
SES: STEAM-Earth-Scratch
RoboIT9
Steam Farming HUB
Respiră natura - respirăm și noi 
Biologie multidimensională

Laborator Școlar Mobil HUB

ProtoShop Vector
Art+Tech=Fun

GRANT PLĂTIT 
ÎN CURSUL 
ANULUI 2021 
(LEI)

16.000
16.000
9.600
9.540
16.000
9.369
20.976

9.474

20.976

21.000
2.621

Asociația ȘTII
Grupul de Inițiativă ArtByte
Asociația Partener Brașov
Asociația EduBUZZ
Grupul de inițiativă Mariana Lazăr
Grupul de Inițiativă RoboIT9
Grupul de Inițiativă Steam Farming
Grupul de Inițiativă BIOLAB

Grupul de Inițiativă 
Laborator Școlar MObil
Asociația Laborazon
Grupul de inițiativă Art+Tech=Fun

Total plătit în 2021:  151.556 LEI

GRANT 
CONTRACTAT 
ÎN CURSUL 
ANULUI 2021 
(LEI)

16.000
16.000
16.000
15.900
16.000
15.615
34.960

15.790

34.960

35.000
15.932



STEAM Farming HUB
GRUPUL DE INIȚIATIVĂ STEAM FARMING HUB

În cadrul proiectului, liceenii Colegiului pentru 
Agricultură și Industrie Alimentară "Țara Bârsei" 
Prejmer au instalat și au învățat cum să utilizeze 
Robotul fermier FarmBot, iar cei 120 de copii de 
la Școala Gimnazială Sânpetru au utilizat kiturile 
Osmo și și-au îmbunătățit competențele 
matematice și de gândire logică.

ProtoShop Vector
ASOCIAȚIA LABORAZON

Atelierele Protoshop au constat într-un curs 
interactiv de design de produs cu ajutorul 
imprimării 3D, înglobând și noțiuni de marketing. 
Prin intermediul celor 10 mentori formați, peste 
140 de elevi din 7 școli - Colegiul Național Dr. 
Ioan Meșotă, Colegiul Național “Unirea” Brașov, 
Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov, Liceul 
Vocațional de Arte Plastice “Hans Mattis 
Teutsch”, Colegiul Nicolae Titulescu, Școala 
Gimnazială Feldioara și Școala Gimnazială nr. 9, 
au experimentat arta creației digitale și a 
imprimării 3D.

BENEFICIARI DIRECȚI: 200
BENEFICIARI INDIRECȚI: 280
MENTORI: 20
BUGET: 34.960 LEI

BENEFICIARI DIRECȚI: 180 
BENEFICIARI INDIRECȚI: 510 
MENTORI: 12
BUGET: 35.000 LEI
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Laborator Școlar Mobil HUB
GRUPUL DE INIȚIATIVĂ LABORATOR ȘCOLAR MOBIL

Laboratorul școlar mobil dotat cu echipamente precum tricoul 
cu realitate augmentată, stația meteo, telescop, microscoape și 
altele s-a deplasat  în comunitățile defavorizate din Augustin, 
Gârcini, Vulcan, suplinind lipsa laboratoarelor din școlile din 
mediul rural, contribuind astfel la scăderea analfabetismului 
științific. 

Robo IT
GRUPUL DE INIȚIATIVĂ  ROBOIT9

În cadrul proiectului, 300 de elevi ai  Școlii Gimnaziale nr. 9 
“Nicolae Orghidan” Brașov au participat săptămânal la 
activitățile de programare a roboților LEGO.  Fiecare elev, 
creând minim un robot cu ajutorul truselor LEGO Education 
WeDo 2.0 și LEGO Education SPIKE și-a dezvoltat gândirea 
computațională, creativitatea, precum și gândirea logică și 
inovatoare.

BENEFICIARI DIRECȚI: 357
BENEFICIARI INDIRECȚI: 500
MENTORI: 7
BUGET: 34.923 LEI

BENEFICIARI DIRECȚI: 357
BENEFICIARI INDIRECȚI: 500
MENTORI: 7
BUGET: 34.923 LEI

Laborator de Știință și Artă
GRUPUL DE INIȚIATIVĂ ARTBYTE

Cu ajutorul celor 7 experți de la Miele au fost formați 9 mentori 
noi. Echipa de implementare a reușit astfel să construiască un 
robot umanoid și o dronă, totodată au organizat cursuri de 
robotică, electronică și programare Java Minecraft și Scratch 
pentru 250 de copii din Brașov și au fost create peste 130 de 
videoclipuri legate de domeniile țintă. 

BENEFICIARI DIRECȚI: 412
BENEFICIARI INDIRECȚI: 1.150
MENTORI: 14
BUGET: 16.000 LEI 33
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Respiră natura, 
respirăm și noi 

Biologie multidimensională
GRUPUL DE INIȚIATIVĂ BIOLAB

Proiectul i-a ajutat pe cei 260 de copii de la 
Colegiul Național Aprily Lajos să înțeleagă 

experimentând ce înseamnă respirația umană 
alături de un instructor de yoga, un pădurar, un 

antrenor crossfit și un instructor de scufundări prin 
demonstrații practice. Totodată, și-au însușit tehnici 

practice vitale legate de respirație, cum ar fi respirația de 
reducerea stresului, tehnici de economisire a consumului 

de aer în condiții de criză, etc.

AuguSTEAM
ASOCIAȚIA EDUBUZZ

Găsind o utilitate nouă pentru un autobuz vechi, echipa de proiect 
împreună cu voluntarii și beneficiarii direcți l-au transformat în atelier 

multifuncțional, unde cei 60 de elevi din satul Augustin au putut participa 
la diferite ateliere: reciclare, creație, pictură, improvizație, au experimen-

tat aplicații și instrumente STEAM digitale (ozoboți, ochelari 3D, etc.).

BENEFICIARI DIRECȚI: 63
BENEFICIARI INDIRECȚI: 200
MENTORI: 4
BUGET: 15.900 LEI

Inventronica
 FUNDAȚIA PARTENER BRAȘOV

În cadrul proiectului, peste 60 de elevi de la diferite școli brașovene au participat 
la o serie de workshopuri de inițiere în electronică, microcontrolere și tehnologie 

electronică. Opt elevi au urmat un program de inventică desfășurat pe parcursul 
a 8 luni, iar efortul echipei a fost răsplătit prin câștigarea titlului de campioni 
mondiali în robotică (WRO 2021), în paralel, obținând și alte premii naționale.

BENEFICIARI DIRECȚI: 69
BENEFICIARI INDIRECȚI: 1000
MENTORI: 3
BUGET: 16.000 LE
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Respiră natura, 
respirăm și noi 

Biologie multidimensională
GRUPUL DE INIȚIATIVĂ BIOLAB

Proiectul i-a ajutat pe cei 260 de copii de la 
Colegiul Național Aprily Lajos să înțeleagă 

experimentând ce înseamnă respirația umană 
alături de un instructor de yoga, un pădurar, un 

antrenor crossfit și un instructor de scufundări prin 
demonstrații practice. Totodată, și-au însușit tehnici 

practice vitale legate de respirație, cum ar fi respirația de 
reducerea stresului, tehnici de economisire a consumului 

de aer în condiții de criză, etc.

BENEFICIARI DIRECȚI: 260
BENEFICIARI INDIRECȚI: 530

MENTORI: 4
BUGET: 15.790 LEI

BENEFICIARI DIRECȚI: 33
BENEFICIARI INDIRECȚI: 200
MENTORI: 14
BUGET: 16.000 LEI

SES: 
STEAM-Earth-Scratch
GRUPUL DE INIȚIATIVĂ MIHAELA LAZĂR

Prin caracterul intergenerațional al proiec-
tului, cei 13 elevi de clasa a IV-a ai Școlii 
Gimnaziale nr. 2 Diaconu Coresi prin activitățile 
de tehnologie/programare cu coduri Scratch au 
devenit creatori de tehnologie, realizând jocuri 
originale și materiale de pregătire pentru cei mici și 
au predat mai departe “ștafeta” colegilor lor din clasa 
pregătitoare. Special pentru cei mici activitățile de 
inițiere în programare au fost îmbinate cu activități nonfor-
male cu tematică eco, cu muzică, poezie, teatru, artă plas-
tică, care au vizat și dezvoltarea personală. 

BENEFICIARI DIRECȚI: 55
BENEFICIARI INDIRECȚI: 365
MENTORI: 4
BUGET: 16.000 LEI

Știi împreună cu noi
ASOCIAȚIA PENTRU ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE ȘI ÎNTREPRINZĂTORI INOVATIVI: ȘTII

Conceptul educațional nou cu care a venit acest proiect a fost îmbinarea 
educației antreprenoriale și cea de dezvoltare personală, pe lângă dezvoltarea 
cunoștințelor tehnice și de robotică primară. Astfel, pe baza unei înscrieri online, 
55 de elevi din județul Brașov, cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, au primit 
acasă un Kit Arduino și cu ajutorul celor 13 tutoriale - 9 de STEAM, 2 de 
dezvoltare personală, 2 de antreprenoriat  - au parcurs individual drumul 
cunoașterii. 35
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CERCUL DE DONATORI 
BRAŞOV

Suma finanțată: 
Cu ajutorul bugetului de 18.737 de 
lei vor fi acoperite cheltuielile cu 
materialele și manopera pentru 
construcția foișorului care va 
adăposti clase de 20 de copii.

Cercul de donatori este un mecanism de strângere de fonduri prin care echipa 
Fundației alături de un grup de ambasadoare, identifică și selectează 3 

proiecte din comunitate care vor fi susținute financiar într-un eveniment 
public. Până acum, la Brașov s-au organizat 9 ediţii de Cercuri de 

Donatori, în cadrul cărora peste 650 de donatori au susţinut 24 de 
proiecte locale cu fonduri în valoare de 249.645 de lei.

Energia strânsă în jurul Cercului de donatori crește de la an la an, la 
fel sumele strânse și Binele făcut. Am demonstrat că împreună 

putem activa comunitatea și înmulți Binele în viața semenilor 
noștri, indiferent dacă ne întâlnim fizic sau online. La ediția din 

martie 2021, peste 100 de oameni au reuşit, într-o singură 
seară, online, să sprijine 3 proiecte relevante din comuni-

tatea noastră. 
Am recreat Cercul în online și am reușit să păstrăm 

emoția la fel de intensă, interacțiunea dintre prezen-
tator și audiență a fost la fel de vie, energizantă și 

generatoare de râsete copioase.
Comunitatea a găsit puterea multiplicării 

Binelui, într-un al doilea an de pandemie, cu 
restricții, dar cu încrederea că donația 

fiecăruia contribuie la schimbări reale. În 
viețile a 272 de adulți și copii nu s-ar fi 

schimbat nimic fără implicarea 
donatorilor, iar cele 3 povești de 

Bine construite și susținute au 
impact imediat, dar și pe termen 

lung în viețile semenilor noștri. 

 

 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 martie 2021 a 
fost organizată 
online ediția a 9-a 
Cercului de Donatori 
Brașov, care a strâns 
53.807 lei pentru trei proiecte 
sociale. 

Matematica implicării a presupus:
100 de donatori individuali prezenți în 
cadrul evenimentului online, 5 finanțatori 
principali, 14 donatori corporate, 15 sponsori 
in kind. 

Ediţia IX
114 donatori
53.807 Lei. Finanțări.

Ediţia VIII
122 donatori
67.194 Lei. Finanțări.

Ediţia VII
122 donatori
43.728 Lei. Finanțări.

Ediţia VI
79 donatori
12.690 Lei. Finanțări.

Ediţia V
81 donatori
14.952 Lei. Finanțări.

Ediţia IV
70 donatori 
13.406 Lei. Finanțări.

Ediţia III
80 donatori
10.408 Lei. Finanțări.

Ediţia II
82 donatori
16.800 Lei. Finanțări.

Ediţia I
61 donatori
8.691 Lei. Finanțări.
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CERCUL DE DONATORI 
BRAŞOV

Mulțumim echipei de 
ambasadoare implicate, 
generoase și care cred în 
puterea Binelui:

Ioana Boloagă

Laura Morariu

Mihaela Andrieș

Diana Bjoza

Dana Benga

Antoneta Galeș

Oana Sava

Lilia Cozari

Lenke Nagy

Alina Moldovan

Alina Ciripoi 37
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Mulțumim echipei pentru implicare și dedicare:

GRANTURI ACORDATE 

total:

DOMENIUORGANIZAȚIE FINANȚATĂ PROIECT

Asociația Eltera
Asociația Grow and Know 
Asociația Nevăzătorilor din România - 
filiala Brașov

O porție de demnitate
Centrul de Științe 0-4 Crizbav
Cursuri de calculatoare pentru 
nevăzători 

GRANT
LEI:
20.531,7
20.448,9
12.826,8

53.807 

SOCIAL, EDUCAȚIE

SOCIAL, EDUCAȚIE

INTEGRARE SOCIALĂ

Magitot 
Marius Drăguș

MC

Remus Văduva
Voluntar IT

Laura Popeea 
Director Executiv

Anca Gânscă 
Program Manager

Diana Munteanu 
Grafician
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Cursuri de calculatoare pentru nevăzători
 Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov

Ce au însemnat cei 12.826 lei strânși la Cercul de Donatori din Brașov?

20 de persoane cu dizabilități vizuale au beneficiat de un total de 800 de ore de curs, organizate 
pe baza unei programe recunoscute internațional, cu adaptările necesare pentru a le permite 
parcurgerea cu succes a acesteia. Echipamentele achiziționate vor fi folosite și în anii următori 

pentru alți beneficiari.

Aceste cursuri au adus schimbări pozitive în viața participanților. Celor care au utilizat calculato-
rul înainte de pierderea vederii, cursurile adaptate le-au dat posibilitatea de a relua folosirea 

computerului. Pentru cei angajați sau aflați în căutarea unui loc de muncă, respectiv pentru cei 
care urmează o formă de învățământ, cursurile reprezintă o modalitate de eficientizare a activi-
tăților în care sunt angrenați. Cei aflați la primul contact cu calculatorul au beneficiat de oportu-

nitatea de a avea acces la informații care înainte le erau inaccesibile.

În luna decembrie, s-au reluat cursurile cu o serie nouă de beneficiari. La aceste cursuri participă 
momentan opt persoane, urmând să fie cooptați beneficiari suplimentari pe parcursul lunii 

ianuarie 2022.

Educația schimbă, ca întotdeauna, vieți!
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„Odată cu începerea 
cursurilor de calculator, de 
la asociație, am reușit să 
învăț să folosesc cu 
ușurință calculatorul și să 
asimilez o bună parte din 
materie. Faptul că noile 
calculatoare au o rapidi-
tate în modul de lucru și 
procesare, m-a ajutat să 
eficientizez propriul proces 
de învățare și folosire a 
calculatorului.” 
Rahela Gabor, 
beneficiară



Centrul de Științe 0-4
Asociația Grow and Know

Ce au însemnat cei 20.448  lei strânși la Cercul de Donatori din Brașov? 

Fiecare dintre cele nouă clase aparținând școlilor din Cutuș și Crizbav au fost 
dotate cu un Centru de Științe. Fiecare clasă a primit 28 de materiale diferite, printre 

care si un set de corpuri geometrice, glob pământesc, set lupe, figurine animale, 
bani de jucărie, cântar și balanțe, planșe educative, binoclu, un set experimente 

științifice, instrumente muzicale, etc.

Proiectul a avut 208 beneficiari direcți, fiind vorba de elevii care învață anual în 
aceste clase. Numărul final de beneficiari va fi mai mare, având în vedere că 

materialele donate sunt toate noi și vor putea fi folosite pe durata următorilor 3 ani.

Prin acest proiect, nu doar s-au donat materialele necesare, ci s-a ajuns și la 
profesorii și învățătorii din școlile partenere, cu o sesiune de formare.  Cu ajutorul 

Pro-Training Solutions și a voluntarului dr. Mihaela Bucur, a avut loc o sesiune live - 
o raritate în contextul pandemiei, în sală, cu 13 dintre profesorii care vor folosi la 

clasă materialele primite, pe tema inteligenței emoționale. Atelierul a fost foarte 
bine primit, feedback-ul profesorilor fiind pozitiv.
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O porție de demnitate
Asociația Eltera 

Ce au însemnat cei 20.532 lei strânși la Cercul de Donatori din 
Brașov? 

Activitatea principală a proiectului a fost Școala Afară, unde 24 de 
copii din 7 familii din Budila au fost pregătiți pentru a începe 
școala în septembrie. S-au desfășurat activități educaționale 
pentru acești copii în trei grupe de vârstă pentru a-i pregăti 
pentru începutul de școală din septembrie. Au învățat lucruri care 
nouă ni se par de bază și la îndemână: să se spele pe mâini cu 
apă și săpun, să se spele pe dinți, să coloreze, să numere și să-și 
spună numele și vârsta. 

Au fost consiliate familiile cu privire la importanța educației și la 
frecventarea unei forme de învățământ și au primit acordul și 
documentele acestora pentru a întocmi dosarul de înscriere la 
grădiniță și la școală. 
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S-au identificat nevoile fiecăreia din cele 7 
familii și s-a intervenit cu: mașini de spălat 
semiautomate, sobe de gătit, mobilă și alte 
bunuri de care aveau nevoie. S-au distribuit 
WC-uri de curte, produse de curățenie și de 
igienă.
S-au procurat și distribuit medicamente pentru 
copii, iar mamele au fost instruite cu privire la 
menținerea sănătății copiilor și la prevenirea 
îmbolnăvirii. S-au organizat activități de 
grădinărit (grădină și seră). 

S-a intervenit pentru a îmbunătăți o parte 
dintre locuințele copiilor ce au frecventat în 
mod regulat programul Școala Afară și vor 
continua să acorde sprijin condiționat de 
frecventarea unei forme de învățământ.  
Cadrele didactice din comună au urmărit 
activitatea din cadrul proiectului și s-au 
alăturat efortului de a salva acești copilași. 

Din păcate, nu au reușit să organizeze cursurile 
de alfabetizare pentru mame. Pentru că au copii 
mici, pe care îi alăptează și nu aveau cu cine 
să-i lase, multe dintre ele nu au putut pleca de 
acasă. Au avut loc două întâlniri unde au venit 
patru tinere mame, însoțite de 2-3 copii mici. 
În schimb, s-au organizat activități de gătit în 
gospodăriile familiilor și li s-au dus alimente.

Din cei 24 de copii înscriși la grădiniță și la 
școală, 7 frecventează din când în când, iar 
doar 3 în mod regulat. Schimbarea este dificilă, 
dar Asociația Eltera nu renunță. Le rămâne în 
continuare aproape pentru a-i învăța să  
trăiască autonom și demn și mai ales cu 
speranța de mai bine.



SPORTUL PENTRU 
TOȚI

Matematica programului:
Buget total de finanțare:  316.412 Lei

Nr beneficiari direcți: 5.053
Nr beneficiari indirecți: 4.111

Fondul „Sportul pentru toți”, finanțat de către Decathlon România și inițiat de 
Fundația Comunitară Brașov pune în mișcare comunitățile din municipiul 
Brașov. Programul vizează instituții de învățământ, organizații non-profit, 
grupuri de inițiativă și proiecte care fac accesibile plăcerea și beneficiile 
practicării sportului. 

Scopul și obiectivele programului:
1. Îmbunătățirea condițiilor de practicare a sportului în școli
2. Promovarea vieții active, sănătoase și axate pe mișcare în 
rândul tinerei generații și a întregii comunități locale

Prima ediție a programului are 
doi piloni de finanțare:

1. Educație prin sport – finanțări 
pentru amenajarea sau reamenajarea  

infrastructurii de sport (terenuri sau săli 
de sport) a școlilor gimnaziale și a liceelor 

din Brașov.
Buget: 243.480 Lei

 
2. Jocurile Cartierului – finanțări pentru organizarea de 
evenimente sportive comunitare în cartiere din Brașov.

Buget: 72.932 Lei
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Educație prin sport 
Le suntem recunoscători membrilor juriului Fondul Sportul pentru toți, 

Pilonul Educație prin sport:

Daniel Berechet
Store Manager 

Decathlon Brașov

Peter Mrass 
Arhitect

Marius Cosma
Inspector de sport 

ISJ Brașov

Zsolt Markó
Project Manager

E&S Rainbow Residence SRL 

Daniel Petrule
Director Școala 

Gimnazială Sânpetru 
și profesor de sport

István Szabó 
Membru Board 

Fundația Comunitară 
Brașov

Rareș Dumitrescu
Campion mondial la 
scrimă, antrenor al 
lotului național de 

scrimă
GRANTURI ACORDATE  ÎN 2021
ORGANIZAȚIE PROIECT

Activ și sănătos!
Proiectul START
Proiectul START - O pardoseală pentru performanță și 
siguranță
Promovare prin mișcare
Sport pentru copii - Zi lumină
Finanțare achiziții de materiale sportive
Finanțare achiziții de materiale sportive
Finanțare achiziții de materiale sportive
Finanțare achiziții de materiale sportive

GRANT
LEI:

55130
50749
69723

34016
28194
1417
1417
1417
1417

Colegiului Național Andrei Șaguna
Liceul Vocațional cu program sportiv Brașov
Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă

Școala Gimnazială Nr. 31 și Colegiul Tehnic 
Remus Răduleț
Școala Gimnazială Nr. 19
Școala Gimnazială Nr. 15 (Asociația Domino)
Școala Gimnazială Nr. 8
Colegiul Tehnic de Transport (As. de părinți)
Liceul Vocațional de Arte Plastice

total: 243.480 Lei 43
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Mulțumim membrilor juriului Fondul Sportul pentru toți, 
Pilonul Jocurile Cartierului pentru implicarea valoroasă:

Jocurile Cartierului

Daniel Berechet
Store Manager 

Decathlon Brașov

Cristian Mușa
Membru Board 

Fundația Comunitară 
Brașov

Diana Bjoza
Marketing Manager 

Coresi Shopping Resort

Răzvan Țițeiu 
Membru fondator 
Asociația Cetatea 

Brașovului

Diana Balint
Fondator grupul 
Mămici și Tătici 

Brașov

GRANTURI ACORDATE  ÎN 2021
ORGANIZAȚIE PROIECT

Jocurile Cartierului eveniment pilot
Jocurile Cartierului Răcădău
Sportul ne unește
Cu mic, cu mare la mișcare

GRANT
LEI:

24.235
18.213
16.200
14.284

Asociația Suport Regiunea Centru
Grupul de Inițiativă Răcădău
Asociația Arcadia Brașov
Grupul de Inițiativă Civică nr. 105

total: 72.932  Lei
44
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START
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAȘOV

Proiectul a vizat reamenajarea celor două piste 
de elan pentru groapa de sărituri, prin turnarea 
unei suprafețe multifuncționale, pentru antre-
namente  în deplină siguranță pentru elevii 
școlii și pentru cei înscriși la clubul sportiv școlar 
al liceului. Prin cofinanțarea de la Primărie s-a 
realizat și reamenajarea gropii de nisip, astfel 
sectorul de sărituri al liceului a fost reabilitat în 
totalitate la standarde competiționale, 
devenind astfel singurul sector operațional de 
acest gen din județ.

O pardoseală pentru performanță și 
siguranță 

COLEGIUL NAȚIONAL “DR. IOAN MEȘOTĂ”

În cadrul acestui proiect s-a realizat decoper-
tarea pvc-ului existent al sălii de sport, a fost 
turnată șapa autonivelantă și a fost montată 

pardoseala pvc Extreme 80 cu o grosime de 
8mm. Astfel,  au fost eliminate neajunsurile cu 
care s-au confruntat beneficiarii în ultimii ani: 

lipsa de amortizare a șocurilor, saltul necontro-
labil al mingilor și accidentări cauzate de 

denivelările produse în urma dezlipirii pardoselii 
în anumite zone. Noua suprafață a podelei are o 
garanție de uzură de 15 ani și asigură condiții de 

calitate, siguranță, igienă și confort pentru cei 
care vor practica activitățile sportive în această 

sală, atât elevi ai colegiului, cât și sportivi ai 
cluburilor partenere.

BENEFICIARI DIRECȚI: 443
BENEFICIARI INDIRECȚI: 486
BUGET: 50.749 LEI

BENEFICIARI DIRECȚI: 1.146
BENEFICIARI INDIRECȚI: 845

BUGET: 69.723 LEI

Educație prin sport 

ÎNAINTE DUPĂ

ÎNAINTE DUPĂ

Educație prin sport 
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Sport pentru copii - zi lumină
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19

Sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 19 este una relativ nouă, însă foarte 
utilizată. Cea mai mare problemă a lor era lumina, era nevoie de înlocui-
rea corpurilor de iluminat existente, nefuncționale, cu unele performante, 
cu viață lungă de funcționare, 14 la număr. Au fost achiziționate și înlocuite 
cu sprijinul fondurilor obținute prin proiectul Sportul pentru toți. O școală 
performantă, o comunitate sportivă unită și mare au nevoie de ZI-LUMINĂ 
SPORT. Finanțarea privind remedierea iluminatului și îmbunătățirea 
condițiilor de activitate în sală reprezintă o șansă foarte importantă pentru 
sportivi de a se antrena în condiții propice continuării activității și a 
îndeplinirii obiectivelor de performanță. 

BENEFICIARI DIRECȚI: 1.340
BENEFICIARI INDIRECȚI: 1.000
BUGET: 28.194 LEI

Promovare prin mișcare
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RĂDULEȚ ȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

Amenajarea sălii de sport și a terenului de volei existent din Școala 
Gimnazială 31 prin: achiziția și montarea unei plase de siguranță în sala 
de sport care să protejeze luminatoarele și să ofere posibilitatea echipei 
de baschet și nu numai, să beneficieze de o pregătire în siguranță și în 
sala de sport, respectiv valorificarea terenului de volei deja existent prin 
achiziția și montarea stâlpilor de susținere a plasei de volei. Totodată
 prin intermediul acestui proiect în ambele instituții de învățământ au 
fost achiziționate echipamente și materiale sportive noi.

BENEFICIARI DIRECȚI: 1.431
BENEFICIARI INDIRECȚI: 510
BUGET: 34.016 LEI

Activ și sănătos
COLEGIUL NAȚIONAL ANDREI ȘAGUNA

În cadrul acestui proiect sala de sport a Colegiului Național Andrei Șaguna 
a fost reabilitată în totalitate. Pereții au fost curățați și vopsiți, tâmplăria 
ferestrelor reabilitată și vopsită. Lambriurile vechi și dezmembrate pe 
alocuri au fost îndepărtate, iar podeaua finisată și vopsită. Totodată, a fost 
schimbată ușa de la intrare în totalitate, reproducând formatul inițial al 
încăperii. Au fost amplasate și plase de protecție la geamuri. Astfel sala 
și-a recâștigat imaginea de odinioară și și-a recăpătat valoarea inițială.

BENEFICIARI DIRECȚI: 1.075
BENEFICIARI INDIRECȚI: 850
BUGET: 55.130 LEI

ÎNAINTE

DUPĂ

ÎNAINTE

DUPĂ

ÎNAINTE

DUPĂ

Educație prin sport 
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Jocurile Cartierului
Eveniment pilot
ASOCIAȚIA SUPORT REGIUNEA 
CENTRU

Locație: Cartier Coresi
Beneficiari direcți: 197
Beneficiari indirecți: 255
Buget: 24.235 Lei

Jocurile Cartierului 
Răcădău

GRUPUL DE INIȚIATIVĂ RĂCĂDĂU

Locație: Cartierul Răcădău
Beneficiari direcți: 750

Beneficiari indirecți: 450
Buget: 18.213 Lei

Sportul ne unește
ASOCIAȚIA ARCADIENII BRAȘOV
Proiectul presupune 3 evenimente 
cu grupuri țintă diferite. Din cauza 
condițiilor pandemice, doar primul 
a fost organizat în comunitatea 
defavorizată din zona Carierei, 
urmând ca celelalte 2 să fie 
realizate anul viitor.

Locație: Strada Carierei
Beneficiari direcți: 102
Beneficiari indirecți: 225
Buget: 16.200 Lei

Din cauza condițiilor pandemice
evenimentul a fost replanificat pe

primăvara anului viitor.
 Bugetul acordat este de 14.284 Lei.

Cu mic, cu mare la mișcare
GRUPUL DE INIȚIATIVĂ CIVICĂ NR. 105

Jocurile Cartierului
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FONDUL PENTRU 
UN VIITOR MAI BUN 
ÎN COMUNITĂȚI 

”Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” este o 
inițiativă pentru Brașov care a început în primăvara lui 

2020 și s-a finalizat în aprilie 2021 cu un buget de 
finanțare total în valoare de 50.000 de euro.

Acest program a fost realizat prin:
Finanțarea Lidl România 

Coordonarea FFCR
Suportul local al Fundației Comunitare Brașov
Activarea a 14 ONG-uri și grupuri de inițiativă

Dialogul și suportul administrației locale Brașov

Construim 
comunități 
de fond 
împreună!

GRANTURI  PLĂTITE   ÎN 2021 

total:

ORGANIZAȚIE FINANȚATĂ PROIECT

Grup inițiativă ArtByte
Grup inițiativă BV Design Center
Grup inițiativă Eastride
Grup inițiativă Arcadienii

Laboratorul de Știință și Artă
MOBILITAR
Fix n'Go Self Repair Bicycle Stations in Brașov
Noi nu risipim, creăm crutoane din bunătăți

GRANT
LEI:
3.159
6.000
6.000
5.010

20.169 
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PROGRAMUL 
BRAȘOVUL PREGĂTIT 
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Programul a fost lansat pe 14 martie 
2020 cu 2 zile înainte ca starea de 
urgență să fie declarată la nivel 
național. În 2021, am ajutat punctual, 
în funcție de nevoile spitalelor.

În 2021, am continuat programul, oferind sprijin cu ajutorul 
partenerilor corporate și al unui donator individual, axându-ne 

pe nevoile spitalelor cu care am colaborat în pandemie.
Bugetul total strâns a fost de 77.586,1, la care se adaugă produse 

in kind în valoare de 11.260 lei.

Valoare totală buget finanțare:  77.586,1  Lei.

INSTITUȚIE BENEFICIARĂ PRODUSE ACHIZIȚIONATE CU 
AJUTORUL FINANȚĂRII

Serviciul Județean de Ambulanță 
Brașov
Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie Doctor Ioan Aurel 
Sbârcea
Spitalul de Boli Infecțioase
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Brașov, Serviciul Județean de 
Ambulanță Brașov

300 buc. combinezoane, 270 buc. măşti FFP2 cu valvă, 
8 bidoane Alcovirez de 5l, 120 buc. pulsoximetre
Echipament medical: sistem de oxigenoterapie cu 
debit înalt, monitor fetal

Pijamale, perne, pilote, lenjerie de pat

Apă pentru angajații din spitale

BUGET 
FINANȚARE 
(LEI)

23.757,33

47.222,77

2.856

3.750

INSTITUȚIE BENEFICIARĂ PRODUSE IN KIND OFERITE

Serviciul Județean de Ambulanță 
Brașov

Donație din partea ARC: 196 măști tip KN95/ FFP2
50 ochelari de protecție 196 măști tip KN95/ FFP2

VALOARE 
PRODUSE
(LEI)

11.260

Valoare totală produse oferite: 11.260  Lei.

În plus, am putut oferi sprijin in kind cu ajutorul ARC România.
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FONDUL DE REZERVĂ AL 
FUNDAȚIEI COMUNITARE 
BRAȘOV
Ca orice organizație suport valoroasă ne facem o strategie pe termen lung 
care vizează impactul dorit în comunitate, dar mai ales sustenabilitatea și 
continuitatea activității Fundației Comunitare Brașov.

Inspirat din fondurile de endowment ale fundațiilor internaționale și creat 
având o investiție de încredere și financiară extraordinară din partea 
Romanian-American Foundation și a Fundației pentru Parteneriat care 
oferă un matching de 2:1 pentru fondurile strânse la nivel local, fondul de 
rezervă se dorește a fi o investiție strategică în viitorul dezvoltării comuni-
tare în Brașov. 
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CUM FUNCȚIONEAZĂ ACEST 
FOND DE REZERVĂ? Fondul crește prin donațiile unor large 

donors din comunitate astfel încât să 
poată fi direcționat către proiectele 
strategice comunitare după primii 10 
ani de existență. Fundația Comuni-
tară Brașov încasează o dobândă din 
care își acoperă o parte din costurile 
operaționale. De asemenea, fundația 
are la dispoziție un fond pentru 
situații neprevăzute pe care se obligă 
sa îl restituie în maxim un an de zile 
de la folosire. 

Mulțumim donatorilor brașoveni 
pentru susținerea oferită în cadrul 
Fondului de rezervă al Fundației 
Comunitare Brașov și pentru 
investiția în comunitatea 
brașoveană! 
Mulțumim Romanian-American 
Foundation și Fundația pentru 
Parteneriat. 

La final de 2021, fondul nostru 
de rezervă are valoarea de 
1.371.739 lei, însemnând 
143.400 lei strânși în 2020 și 
1.228.339 lei strânși în 2021.

ÎMPREUNĂ 
CREȘTEM ȘI 
SUNTEM MAI 
PUTERNICI!  
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Incubator Educațional Comunitar 
și Bursele de Inovare Cluj 

PROIECTELE FUNDAȚIEI

Am aplicat cu proiectul Incubator Educațional Comunitar și am câștigat un grant în valoare de 19.700 lei 
oferit de Bursele de Inovare Cluj, dar și sesiuni de mentorat cu profesioniști din domeniu.
Grantul a fost folosit pentru a mapa stakeholderii pe educație din Brașov: elevi, instituții școlare, ONG-uri și 
companii interesate de dezvoltarea domeniului educației.
Am creat grupuri de lucru, ne-am întâlnit și am aflat nevoile comunităților, ulterior, am lansat platforma de 
content educațional digital gratuit și de promovare a stakeholderilor, ca suport și punct de plecare pentru 
Fondul pentru Educație la care ne gândim de ceva timp și pe care îl dorim pentru Brașov.
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Activitate dezvoltată în programul Bursele de Inovare Cluj realizat de Centrul Cultural Clujean în 
cadrul proiectului Cluj Future of Work finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Urban Innovative Actions.

fondulpentrueducatiebrasov.ro



Hub-ul comunitar „La un Loc”

PROIECTELE FUNDAȚIEI

Proiectul lunii octombrie demarat de Asociația Zi de Bine a fost un pavilion multifuncțional, mobil, modular 
și  construit de către Nod Makerspace și donat Fundației Comunitare Brașov.
Hub-ul comunitar a fost gândit ca un loc de întâlnire, în care se planifică, se dă startul implementării unor 
idei din și pentru comunitate. Este dedicat activităților care dezvoltă spiritul comunitar, un spațiu de joacă 
și de reconectare.
Hub-ul va funcționa atât închis, dacă acolo se desfășoară workshop-uri cu un număr mic de participanți, 
cât și desfășurat, astfel încât să formeze o zonă de amfiteatru în aer liber. Câteva ateliere – lectură pentru 
copii și inaugurarea au avut loc în octombrie. Din păcate, celelalte activități planificate nu au putut avea 
loc și se vor întâmpla de îndată ce contextul sanitar o va permite.

Valoarea construcției Hub-ului este de 32.000 de Euro. Întreaga sumă pentru implementarea 
proiectului a fost asigurată de finanțatorii mobilizați de către Asociația Zi de bine: Lidl România, 
Grupul EON România și UniCredit Bank.
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FINANȚĂRI

BUGET DE 
FINANȚARE: 
854.152 LEI   
*Sumele reprezintă valoarea finanțărilor plătite în
intervalul raportat, 1.01.2021-31.12.2021
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80 VOLUNTARI

2.024 DONATORI
INDIVIDUALI

16 DONATORI 
CORPORATE

42 PROIECTE 

42 
PROIECTE

BRAȘOV HEROES #8

11 
PROIECT

FINANȚATE

222.092
FINANŢARE ACORDATĂ

SPORTUL PENTRU TOȚI

13 
PROIECT

FINANȚATE

316.412
FINANŢARE ACORDATĂ

CERCUL DE DONATORI #9

11 
PROIECT

FINANȚATE

53.807
FINANŢARE ACORDATĂ

FONDUL PENTRU 
UN VIITOR MAI BUN 

ÎN COMUNITĂȚI

4
PROIECT

FINANȚATE

20.169
FINANŢARE ACORDATĂ

BRAȘOVUL PREGĂTIT

3 
PROIECT

FINANȚATE

77.681
FINANŢARE ACORDATĂ

FONDUL PENTRU 
EDUCAȚIE 

1 
PROIECT

FINANȚAT

5.500
FINANŢARE ACORDATĂ

ȘTIINȚESCU 4.0

11 
PROIECT

FINANȚATE

158.491
FINANŢARE ACORDATĂ

MATEMATICA 
IMPLICĂRII



2021 ÎN 
CIFRE

VENITURI ȘI CHELTUIELI PE CATEGORII

RAPORT DE ACTIVITATE
1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2018

SUPORT 
ACORDAT  ÎN 
COMUNITATE 

Braşov Heroes                                            428.676,23 Lei
Braşovul Pregătit                                         71.307,99 Lei
Bursele de inovare Cluj 
Incubator Educațional Comunitar           19.700 Lei
Cercul de Donatori                                        59.736,36 Lei 
Capacity Building Romanian American 
Foundation                                                          59.421,5 Lei
Fondul Sportul pentru toți 
Decathlon România                                   357.556,22 Lei
Fondul de funcționare                                55.240,26 Lei
Fondul Un viitor mai bun în comunități
Lidl                                                                         1662.5 Lei 
Fondul Mega Image                                           98.750 Lei 
Fondul pentru Educație                                       5.700 Lei
Fundația pentru Parteneriat
Grant de dezvoltare instituțională       132.142,74 Lei
Științescu 3.0                                                     2.009,55 Lei
Științescu 4.0                                                   175.767,5 Lei
Științescu 5.0                                                   43.000Lei
Venituri autogenerate                                  11.750,83 Lei 
Hub comunitar - Asociația Zi de Bine     160.825 Lei                                                                                                                              
                                                                                           
TOTAL                                                                                                                     
1.683.246,68 LEI                                                                           

Cheltuieli cu programele de finanțare 85.874,45 Lei
Cheltuieli cu resursele umane                      213.300 Lei
Costuri administrative                                20.750,05 Lei
Comunicare                                                   30.284,20 Lei
Granturi acordate (plătite pe parcursul anului, 
nu contractate)                                          854.152 Lei
Dezvoltare organizațională 
(traininguri și conferințe)                                      2.940 Lei
Echipamente și bunuri 
de folosință îndelungată                                 2.026,80 Lei
Transport și cheltuieli de deplasare           4.570,02 Lei                                 
Servicii (consultanți, traineri, experți, audit, 
contabilitate, etc.)                       16.100 Lei
Cheltuieli cu protocolul                                    8.575,48 Lei                      
                                                                             
TOTAL                                                                                                                      
1.238.573 LEI
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2014     38.702 lei  *grup de iniţiativă  

2015     54.407 lei

2016     77.251 lei 

2017     213.419 lei

2018     276.821 lei 

2019     326.661 lei

2020     904.513 lei

2021     903.540 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

Am auditat situaţiile financiare anexate  ale FUNDATIEI COMUNITARE BRASOV( “Fundatia”)   care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 
2021, 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                              702.676 lei
• Deficit                                                            444.674 lei 

2. În opinia noastră, situaţiile financiare anexate prezinta o imagine fidela a  pozitiei financiare a Fundatiei Comunitare Brasov (“ Fundatia”) 
la data de 31.12.2021  , 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 2021, 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 2021 , 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

Cheltuieli cu programele de finanțare 85.874,45 Lei
Cheltuieli cu resursele umane                      213.300 Lei
Costuri administrative                                20.750,05 Lei
Comunicare                                                   30.284,20 Lei
Granturi acordate (plătite pe parcursul anului, 
nu contractate)                                          854.152 Lei
Dezvoltare organizațională 
(traininguri și conferințe)                                      2.940 Lei
Echipamente și bunuri 
de folosință îndelungată                                 2.026,80 Lei
Transport și cheltuieli de deplasare           4.570,02 Lei                                 
Servicii (consultanți, traineri, experți, audit, 
contabilitate, etc.)                       16.100 Lei
Cheltuieli cu protocolul                                    8.575,48 Lei                      
                                                                             
TOTAL                                                                                                                      
1.238.573 LEI
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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 con ducere. 
• FFormulam 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 concluzionam 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 intr-o 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: 29.03.2022 
Adresa auditorului: Galati, Str. Regimentul 11 Siret , Bloc P4, Ap.9

Alte aspecte
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2015 - 2021
2.706.567

Cultură şi artă
17.916 (5 granturi)

Sport
3.961 (1 grant)

Protecţia animalelor
67.825 (7 granturi)

Educaţie
1.224.943 (119 granturi)

Mediu şi biodiversitate
44.434 (6 granturi)

Sănătate
658.445 (28 granturi)

Diversitate
3.585 (1 grant)

Domeniu social şi
Incluziune socială

685.458 (58 granturi)

800.000

700.000

500.000

300.000

100.000

600.000

400.000

200.000

TOTAL: 2.782.327

Nr.
Granturi

Nr. cazuri
medicale

Nr. Proiecte proprii
si implementate/gazduite

Granturi

Cazuri medicale

Proiecte proprii si 
implementate/gazduite 212.639

906.942

2015 2016 2017 2018 2019 2020
34

1

0

20

0

0

29

1

0

27

1

1

43

0

0

28

1

1

93.568

264.792

371.042

75.234

858.110

2021
44

0

0

GRANTURI ACORDATE 
DOMENIU  2015 - 2021

SUPORT FINANCIAR 
ACORDAT ÎN 
COMUNITATE
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MECANISME LOCALE DE STRÂNGERE DE FONDURI:

INFOGRAFIC REALIZAT DE

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

DATE DESPRE JUDEŢUL BRAŞOV

Urban
70%

Rural
30%

//BRASOV HEROES

//CERC DONATORI

FONDURI CONSTITUITE

//FONDUL ȘTIINȚESCU (2017 - 2021)

FOND DE URGENŢĂ
//BRAŞOVUL PREGĂTIT (2020 - 2021)

//FONDUL SPORTUL PENTRU TOȚI

Fonduri atrase:
357.556

Cauze:
9

Donatori:
4

Beneficiari
5.053

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

176.508
2,6
22.763
3.880

2020*
2020*
2020*
2022**

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

*
**

2017
2018
2019
2020
2021

Mentori:
156

Fonduri atrase:
836.561

Cauze:
51

Beneficiari:
10.660

10

12

13

6

10

1.480

2.841

2.588

1.827

1.924

Fonduri atrase:
1.206.875

Cauze:
84

Donatori:
5.786

39.287

245

150

200

837

Participanţi:
4.342

168.000

223.000

124.427

139.395

100.388

12

11

11

15

14

14

7

2017 2018 2019 2020 202120162015

412.378

1.999

1.920

435

445

242

270

530

1.005

1.100

750

//GIVING TUESDAY (2017)

Fonduri atrase:
354

Cauze:
1

Donatori:
5

Fonduri atrase:
326.079

Cauze:
27

Donatori:
907

15.120

73.710

67.194

70

104

6

6

3

3

3

3

44.000

30.050

32.958

3

143

140

126

162

162

63.047

142.069

180.488

186.735

28.502

298.767

10

17

26

15

88

20212020

Donatori:
102

Fonduri atrase:
555.966

Donatii in-kind
- fonduri atrase:

137.389
Cauze:

34
Beneficiari:

5403

482.130

73.836

31

3

98

4

5.400

3137.389

2020
2021

Fonduri atrase:
1.371.739

FONDURI NUMITE

//FONDUL PENTRU UN VIITOR
MAI BUN ÎN COMUNITĂŢI(2020 - 2021)

Fonduri atrase:
272.609

Cauze:
14

Mentori:
58

Beneficiari
4.164

FOND DE 
REZERVĂ

143.400

1.228.339

Populaţie totală
553.256

2021*

PIB

Bugetul judeţului
(cheltuieli)

PIB/capita

Salariul mediu net

35.214,2 mil. / 2019*

3.111 / 2020*

51.417,3 / 2019*

1.928,1 mil. / 2020*
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PARTENERII 

STRATEGICI AI 

FUNDAȚIEI



Impactul fundației în comunitate nu ar fi posibil dacă fundația nu ar exista, iar ca să existe este nevoie 
să îi fie finanțate costurile de funcționare.

În 2021, misiunea fundației a putut să devină realitate datorită partenerilor strategici care au crezut în 
ceea ce reprezintă, ceea ce poate înfăptui și în rolul organizației noastre în comunitate, mai ales în 
contextul unui al doilea an de pandemie, cu restricții și incertitudini, dar și cu dorința noastră comună 
de a face Bine în continuare.

      Mulțumim și suntem recunoscători finanţatorilor:

        Romanian - American Foundation pentru finanțarea de 59.421,50 lei acordată prin programul 
Capacity Building la începutul anului 2021, 40.191 lei reprezentând matching în cadrul programului 
Științescu 4.0, 409.253 lei reprezentând matching pentru Fondul de rezervă și pentru mentoratul 
acordat pe parcursul anului. Fără acest sprijin nu puteam exista sau rezista ca organizație;
        Fundației pentru Parteneriat pentru acordarea grantului de dezvoltare instituțională în valoare 
de 132.142,74 lei, la care s-au adăugat 409.253 lei reprezentând matching pentru Fondul de rezervă. 
         Federației Fundațiile Comunitare din România pentru sprijin constant pe parcursul anului și 
oferirea de oportunități de învățare și dezvoltare pentru membrii echipei Fundației Comunitare 
Brașov.
         Asociației pentru Relații Comunitare pentru sprijinul acordat în cadrul programului Brașovul 
Pregătit.
         Cartier Coresi și Decathlon România care au fost co-organizatorii ediției #8 a cursei cu 
obstacole a comunității, cel mai îndrăgit eveniment sportiv filantropic comunitar, Brașov Heroes.

         Decathlon România pentru demararea programului Sportul pentru toți în București și Brașov, 
finanțarea acordată pentru Brașov fiind în valoare de 361.228,11 lei. 

Dezvoltarea comunitară este despre oameni care cred în oameni, despre crezuri care sunt aliniate cu 
alte crezuri, misiuni similare asumate și despre organizații care cred în alte organizații pentru ca 
împreună să înfăptuiască Binele cu grijă față de comunități.

Partenerii strategici ai 

Fundației Comunitare Brașov
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AM ALES SĂ NE IMPLICĂM ÎMPREUNĂ ÎN 
NUMELE BINELUI COMUNITĂȚII, CA 
DONATORI, FINANŢATORI, VOLUNTARI, 
JURAŢI, CONSULTANŢI SAU AMBASADORI. 

DOAR PENTRU CĂ SUNTEM UN LIANT VIU, 

INTERCONECTAT REUŞIM SĂ MERGEM 

MEREU MAI DEPARTE. 

SUNTEM ÎMPREUNĂ O 

COMUNITATE DE 

OAMENI IMPLICAŢI, 

CREATIVI, EMPATICI ŞI 

SOLIDARI. 
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OAMENII din echipele de proiect, coordonatorii ŞI COMUNITĂŢILE  pe care 

le-am susţinut în cei 7 ani de activitate. 

Cei 948 de donatori individuali, cei 981 alergători - donatori, cei 67 de ambasa-

dori care au crezut cu tot sufletul în cauzele evenimentului Brașov Heroes #8. 

Cei 10 oameni din echipa extinsă de organizare, cei 70 de voluntari și fotografi 
care ne-au ajutat să creăm o zi memorabilă a cursei cu obstacole a comunității.

Cei 100 de donatori individuali, cele 11 ambasadoare ale Cercului de 
Donatori Brașov #9, Magitot Marius Drăguș care ne este alături din 2015 și face de 
fiecare dată magie în cadrul evenimentului.

Echipa Fundației pentru efortul depus cu sens, pentru adaptabilitate și reziliență. 

Remus Văduva, voluntarul nostru IT, care din 2018 s-a implicat și ne-a susținut în 
toate programele noastre cu dezvoltare de platforme-online, automatizări de procese 
și voluntariat la fața locului.

MULŢUMIRILE NOASTRE 
SPECIALE MERG CĂTRE

DONATORII CORPORATE CARE NI S-AU ALĂTURAT PROGRAMELOR 

NOASTRE: CERCUL DE DONATORI, BRAȘOV HEROES, BRAȘOVUL 

PREGĂTIT. 

Finanțatorii locali care au făcut posibilă cea de-a patra ediție a Științescu.

Lidl România care a finanțat Fondul pentru un viitor mai bun în comunități. 

Compania Zizin care ne-a oferit produsele lor gratuit în cadrul mai multor 
programe ale Fundației: Brașovul Pregătit, Brașov Heroes și Cercul de Donatori.

Jurnaliștii brașoveni care au preluat comunicatele noastre și care ne-au ajutat în 
mediatizarea rezultatelor programelor noastre.

65
FU

N
D

AŢ
IA

 C
O

M
UN

IT
AR

Ă 
BR

A
ŞO

V



PROGRAME DEZVOLTATE ÎMPREUNĂ CU 
PARTENERII CORPORATE

BRAȘOV HEROES #8

Co-organizatori: 

Parteneri Platinum: 

Parteneri Gold: 

Parteneri Silver: 

Susținători: 

SPORTUL PENTRU TOȚI

66



FONDUL ȘTIINȚESCU 4.0

Finanțatori locali:

BRAȘOVUL PREGĂTIT

Parteneri corporate:
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CERCUL DE DONATORI #9

Parteneri corporate:

Susținători:

Sponsori in kind:

flower by
armenC

FONDUL PENTRU UN VIITOR 
MAI BUN ÎN COMUNITĂȚI 

INSTAL-DAC
echipamente termice
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NOI@FUNDATIACOMUNITARABRASOV.RO
WWW.FUNDATIACOMUNITARABRASOV.RO




