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COLECTEAZĂ

REZULTATE

COMUN
ITATEA
Fundațiile comunitare își doresc orașe vii, cu cetățeni sănătoși,
activi și implicați, mândri de locul în care trăiesc, lucrează
sau învață. Fundațiile comunitare sunt organizații locale care
dezvoltă filantropia, inițiativa locală și spiritul de comunitate,
susținând proiectele locale prin acordarea de finanțări. Fondurile
sunt oferite pe baza nevoilor filantropice ale donatorilor și ale
comunității locale.

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI
INVESTEȘTE BANII, TIMPUL ȘI ENERGIA
BUCUREȘTENILOR PENTRU A DEZVOLTA
COMUNITĂȚI ÎN CARE SĂ NE SIMȚIM CA ACASĂ.
Organizația colectează fonduri de la afaceri locale şi persoane
particulare, pentru a finanţa proiecte care stimulează iniţiativa
şi aduc oamenii împreună în comunităţi. De asemenea, fundația
sprijină voluntariatul, oferind o platformă unde se întâlnesc
proiecte locale şi viitori voluntari. Pentru mai multe detalii,
vizitaţi website-ul nostru.

www.fundatiacomunitarabucuresti.ro

L

FUNDAŢIA

La București, în doi ani de activitate, am lucrat cu mai mult
de 1000 de donatori, persoane particulare sau companii, și am
sprijinit mai mult de 60 de proiecte din comunitate, cu finanțări
în valoare de peste 300.000 lei.
În această perioadă, am organizat Swimathon București, o
platformă prin care am ajutat 20 de organizații, mici și mari,
să strângă bani de la peste 550 de donatori. Am lansat Fondul
Mega Image pentru Comunitate, prin care lucrăm cu cea mai
extinsă rețea de supermarketuri din țară să finanțăm proiecte
care încurajează buna vecinătate la noi în oraș. Am acordat
sprijin în strângerea de fonduri pentru oameni și proiecte
din București. Și am oferit consiliere filantropică persoanelor
particulare care căutau să se implice în comunitate cu cât mai
mult impact.

L

a finalul lunii noiembrie, am sărbătorit doi ani de la înregistrarea
oficială a Fundației Comunitare București. Suntem foarte tineri,
dacă ne uităm la cele mai vechi fundații comunitare din lume,
care sărbătoresc 100 de ani de activitate în 2014. Dar chiar și
cel mai lung drum începe cu primul pas.
Raportul de față este despre primele succese ale fundației, pe
lungul drum spre viziunea de la început: ca orașul nostru să
devină un loc în care oamenilor le pasă unii de alții și tuturor le
pasă de oraș.
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Prin Fundația Comunitară București, donatorii noștri au sprijinit
un grup de copii din Ferentari să își exploreze talentele la dans
și peste 100 de persoane în vârstă să se bucure de momente
speciale; au ajutat locuitorii din Berceni, Lacul Tei sau Otopeni să
își regăsească bucuria de a trăi împreună; au susținut, în cadrul
unui singur eveniment, Festivalul Internațional de Literatură,
Școala Liberă Waldorf, un incubator pentru prematuri și 17
alte proiecte diferite. Împreună cu noi, o proaspătă familie, un
antreprenor și poate cea mai tânără donatoare din România au
transformat momentele importante din viața lor în ocazii de a
face bine.
Drumul înainte pentru împlinirea viziunii fundației este încă
foarte lung. Mulțumim celor care văd semințele acestei viziuni
în munca noastră – donatori, finanțatori, organizații de sprijin,
membri de Board sau oameni obișnuiți din București, cărora
existența noastră le dă speranța că se poate.

Alina Kasprovschi
Director executiv, Fundația Comunitară București
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FONDURILE NUMITE

sunt mecanisme ce oferă beneficii importante comunității, donatorilor, dar și fundației
comunitare, din perspectiva durabilității. Donatorii primesc consiliere privind obiectivele
lor filantropice, grupurile din comunitate sunt susținute financiar și uneori și tehnic să
se dezvolte, iar fundația se poziționează ca un finanțator privat local. Fondurile primesc
numele donatorului, care stabilește, împreună cu fundația, destinația banilor și procesul
prin care aceștia ajung în comunitate.

FONDUL
MEGA IMAGE
PENTRU
COMUNITATE

Un program de finanțare în valoare de 100.000 lei, pentru 10
proiecte din București și Ilfov care sprijină comunitatea locală
și redau oamenilor bucuria de a locui împreună. Proiectele
finanțate vin mai ales din partea unor ONG-uri mici sau grupuri
de inițiativă, care nu au mai primit până acum sprijin pentru
punerea în practică a ideilor lor.

Fondul Mega Image pentru
Comunitate a reprezentat,
pentru noi toți, o primă
experiență, o bază pe care
vom putea construi, mai
departe, o comunitate 		
cu adevarat unită, coerentă
şi activă, conştientă de
schimbările pe care le poate
determina prin acțiunile sale."

Cele peste 100 de aplicații primite au fost evaluate de un
juriu independent, iar decizia a fost validată de reprezentanți
ai Mega Image și ai Fundației Comunitare București. Cel mai
important criteriu de finanțare a fost capacitatea proiectului de
a contribui la dezvoltarea unei comunități, indiferent de cartier
sau de domeniul de activitate.

Membrii juriului
Adina Ionescu
Coordonator PR & Branding, MOL România

Andrei Borțun
CEO Millenium People & The Institute,
Președintele Fundației Gala Societății Civile

Oana Preda
Director Executiv, Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe)

Raluca Istrate - Sustainability Manager, Mega Image
Roxana Colișniuc
CSR Officer, ING Bank

Roxana Sofică
Coordonator Programe, Asociația pentru Relații Comunitare (ARC România)
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PREMIUL
CSR AWARDS
Fondul Mega Image pentru Comunitate a primit
locul întâi la categoria Susținerea Comunității
pentru companii mai mari de 250 de angajați,
în cadrul Romanian CSR Awards. Aflat la a doua
ediție, evenimentul organizat de CSR Media a
premiat campaniile de CSR care ajută la dezvoltarea
comunităților în care activează companiile.
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Foto: CSR Media

FONDUL
ÎN BELGIA
ȘI LUXEMBURG
Din 2008, în Belgia și Luxemburg, Fondul Grupului
Delhaize, compania-mamă a Mega Image, ajută
la crearea de legături între oameni, indiferent de
vârstă, cultură sau statut social, contribuind astfel
la integrarea lor în societate sau la combaterea
izolării acestora de comunitate.
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După proiect, beneficiile sunt mari: ne salutăm, 		
ne zâmbim, ne putem aborda pentru mici servicii,
copiii au ajuns să se cunoască între ei, ne putem
mobiliza mai ușor pentru acțiuni viitoare. S-a deschis
o cale nouă, nebătută, în Otopeni, orașul nostru.”
Eliana Popa - E timp pentru noi, Asociația SolidDar

Într-o comunitate ca Ferentari, în care cuvântul cheie
este supraviețuirea, implicarea civică este departe
de realitatea imediată, marcată de lipsa resurselor
și excludere. Dar odată ce acest proces este pornit,
vocea comunității crește cu fiecare mică victorie
și oferă încredere cetățenilor că pot schimba lucruri
care înainte păreau de neschimbat.”

Raluca Negulescu - Schimbarea începe cu noi, Policy Center for Roma and Minorities

Fondul a fost un vot de încredere pentru grupul
nostru de inițiativă. Cu sprijinul tehnic al Fundației
Comunitare București, am putut să ne organizăm
mai bine, mai repede, și să implementăm proiectul la
un nivel mai înalt. Am învățat cum să transformăm
o idee într-un proiect și acum știm ce să facem mai
departe ca să îl continuăm.”
Mădălina Oprișan - Școala de mecanici de biciclete, Bița Color
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Bița Color
ȘCOALA DE MECANICI DE BICICLETE
Timp de 8 weekend-uri, proiectul a deschis prima Școală de
mecanici de biciclete, pentru tineri din cartier, cazuri sociale
și fani de biciclete. Acest proiect a fost votat de angajații
Mega Image ca cel mai reprezentativ pentru Fond.

Policy Center for Roma and Minorities,
SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI
Locuitorii de pe două străzi din Ferentari au stabilit împreună
cele mai presante probleme din comunitate pe care le puteau
rezolva singuri și au primit resurse să le pună în practică. Ei au
lucrat voluntar să vopsească scara unuia dintre blocuri și să
amenajeze, cu copiii, grădina unei școli din cartier.

Asociația Corporeanima
JOCURILE CARTIERULUI
Într-o zi de sâmbătă, strada s-a închis pentru mașini 		
și s-a deschis pentru jocuri și competiții sportive pentru copiii
din cartierul Costeasca, într-un eveniment organizat benevol
de vecini. Evenimentul a inclus competiții de alergare și o
reprezentație a trupei muzicale a copiilor din cartier.

HomeFest
FESTIVALUL DE TEATRU DE APARTAMENT
Primul festival cultural care are loc în apartamentele
bucureștenilor a dus cultura în cartiere, prin spectacole
organizate benevol de oameni obișnuiți în propriile lor case,
cu prezența activă a vecinilor.

Asociația Translucid
EDU_CULT BERCENI
Proiectul a dus locuitorii din Berceni într-o călătorie în trecutul
cartierului, pentru a explora moștenirea culturală lăsată de
locuitorii celebri ai cartierului.

Fundația Motivation România
VREAU SĂ FIU PARTE DIN COMUNITATE
Programul aduce împreună copii instituționalizați, cu
dizabilități, și copii de la școlile din comuna Bragadiru, prin
activități care îi ajută să se cunoască mai bine: ateliere de
gătit, sport și un picnic în natură.

Asociația pentru Terapie Comportamentală Aplicată
ÎMPREUNĂ ÎMBRĂȚIŞĂM COPIII CU AUTISM
Proiectul a adus împreună educatori de grădiniță, părinți, copii
suferind de spectrul autist și copii obișnuiți, pentru a facilita
accesul în grădinițele normale ale copiilor bolnavi.

Asociația SolidDar
E TIMP PENTRU NOI
Proiectul a inițiat coagularea primului centru comunitar
din Otopeni, prin facilitarea întâlnirii locuitorilor în diverse
activități - ateliere de gătit sănătos, degustări de vin, jocuri și
un târg de vechituri.

Asociația Desenăm viitorul tău
ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ ÎNVĂȚ
Proiectul a adus împreună copii din locuințe sociale, vecini ai
acestora și voluntari, într-un proces de educație non-formală
menit să scoată copiii din mediul limitativ în care trăiesc.

Grupul de inițiativă Lacul Tei
ISTORIE ȘI TRADIȚIE ÎN LACUL TEI
Programul a invitat locuitorii din cartier să descopere o parte
din istoria și tradiția locului, prin organizarea unei expoziții
itinerante cu documente și fotografii vechi. Parte dintr-un
program amplu de implicare a oamenilor în viața și deciziile
comunității din care fac parte.
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FAMILIA AUERBACH, PREMIATĂ

FONDUL INTO THE WORLD

Cristina şi Oliver Auerbach, primii noştri clienţi de consiliere filantropică, au
câştigat premiul Generozitatea care schimbă vieţi, la Gala Oameni pentru
Oameni. Ei au ales să îşi doneze toţi banii de la nuntă, peste 40.000 de
lei, pentru un proiect care să ajute vârstnicii să ducă o viaţă mai activă.
Au finanţat Fundaţia Principesa Margareta a României şi au fost, în anul
2012, cel mai mare donator al programului pentru vârstnici Niciodată
singur. Gala Oameni pentru Oameni premiază anual cele mai relevante
acte filantropice, atât ale persoanelor cât şi ale companiilor, şi recunoaşte
inovaţia şi profesionalismul în domeniul strângerii de fonduri în rândul
organizaţiilor neguvernamentale şi al voluntarilor lor. Gala este organizată
de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi AmCham, Camera de Comerţ
Americană în România.

Ionuț și Ana, doi arhitecți bucureșteni, au abordat Fundația Comunitară
București, pentru sfaturi de strângere de fonduri și sprijin administrativ,
pentru o călătorie de peste șase luni cu motocicleta în Asia Centrală.
Le-am oferit consiliere și am deschis Fondul Into the World, prin care să
poată fi finanțați pentru călătoria lor. Timp de aproape opt luni, logo-ul
Fundației Comunitare București a călătorit mii de kilometri, din Turcia până
în Mongolia, trecând prin Siberia și multe din fostele țări URSS.

FONDUL ALEXANDRA, LA A DOUA EDIȚIE

În anul 2012, la aniversarea de șase ani, Alexandra și părinții ei au decis
ca, în loc să aducă multe cadouri, invitații să doneze într-un fond pentru
comunitatea locală. În urma unui proces de consiliere filantropică, donatorii
au ales să finanțeze un proiect prin care să stimuleze talentele copiilor fără
posibilități materiale. Împreună cu fundația, ei au ales Centrul de educație
alternativă din Ferentari, al Policy Center for Roma and Minorities. La
centru, copiii sunt expuși pe termen lung unor activități, în încercarea de
a le descoperi talente sau aptitudini speciale la sport, muzică, dans sau
fotografie. Fondul continuă cu a doua ediție în 2013. În cei doi ani, copiii
de la Centru au primit o petrecere și o zi la un parc de distracții. Mai
mult, Alexandra și prietenii ei au putut interacționa cu copiii din Ferentari
– pentru că să fii copil înseamnă să vorbești o limbă universală.
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FONDUL DRAGOŞ NICOLAESCU
Pentru că îşi dorea o zi de naştere specială şi un mod de a-şi folosi
experienţa profesională în comunitate, antreprenorul Dragoş Nicolaescu
a deschis un fond aniversar. El îşi propunea să finanţeze, cu ajutorul
prietenilor invitaţi la petrecere, proiecte sociale cu impact în comunitatea
locală, într-un mod sustenabil. Din acest fond, Dragoş a finanţat trei
proiecte şi a consiliat alte 16, cu ajutorul serviciilor oferite pro bono de
cercul său social. Experienţa i-a deschis lui Dragoş dorinţa de a se implica
mai mult; şase luni mai târziu, el a lansat platforma de crowdfunding
social, www.potsieu.ro.

FONDUL MEDICAL
Mulți din pacienții din România care suferă de boli grave au nevoie de
diagnostic, tratament sau operații în străinătate. În lipsa unui sistem
de asigurări care să permită accesul la aceste servicii, ei apelează la
donații private. Fundația Comunitară București pune la dispoziția acestor
persoane, pro bono, sprijin pentru a încheia contracte de sponsorizare cu
companii și apoi de finanțare pentru cheltuielile medicale.
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STRÂNGERE
DE FONDURI

Swimathon este întâlnirea plină de energie între oameni
care cer ajutorul şi oameni care sar în apă să-i ajute. Este un
mecanism prin care comunitatea se întâlneşte, interacţionează
şi se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le
consideră relevante. Organizaţiile sau grupurile de iniţiativă
înscriu cauze din comunitatea locală, companiile şi înotătorii
aleg pentru ce se implică, iar susţinătorii donează pentru
fiecare lungime de bazin înotată de favoriţii lor. Prima ediție
Swimathon București a fost organizată de Fundația Comunitară
București și Asociația pentru Relații Comunitare.

Nu cred în altruism. Mă implic în astfel
de acţiuni pentru că îmi provoacă plăcere.
Pentru că îmi pare bine să fac bine!
Pentru că am început să cred în karma
şi pentru că întotdeauna din astfel de
proiecte rezultă numai lucruri frumoase."
Vladimir Drăghia - a înotat pentru Mai Mult Verde
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www.swimathonbucuresti.ro
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Pentru mine, participarea la Swimathon înseamnă
mai mult decât a susține o cauză. Înseamnă că, deși
e sărată, viața nu ne ține la suprafață dacă nu dăm
din mâini și din picioare.”
Alex Tunaru - (blogger, www.tunaru.ro), înotător pentru PACT

Swimathon este una din cele mai faine isprăvi care
combină branduri şi cazuri sociale. Îmi place teribil
ideea.”
Cristian China-Birta - blogger (www.chinezu.eu), susținător

Ne-am gândit la bucuria pe care o aducem copiilor
de la Casa Noastră, la fapul că și noi putem schimba
viața acestor copii. Vă mulțumim, la anul suntem
primii la start!”
Romina Roșu - CSR Coordinator, Provident Financial România
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NB: În afară de sumele strânse prin platforma online Swimathon, organizaţiile au mai primit, tot ca susţinere pentru
eveniment, dar direct în propriile conturi, sponsorizări de la companii în valoare de 5000 de euro.
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2013 ÎN CIFRE
Proiecte finanțate
Raport de audit
Fundațiile comunitare în România
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Cifre cheie
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Surse de venit

Proiecte finantațe
Nume
program/fond finanțare

Nume organizație
finanțată / beneficiar al finanțării

Nume proiect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
20
21
22
23
25
26

Fondul YouthBank

Mihaela Cioc

Ținutul distracției

Fondul YouthBank

Fundația PACT

Futuristic Shake

Fondul YouthBank

Fundația PACT

Invent Vodă

Fondul YouthBank

Fundația PACT

Spot-on-T

Fondul YouthBank

Manuela Nae

Cum mergi la școală sănătos

Fondul YouthBank

Pohrib Codruța

Young Designers first fashion show

Fondul YouthBank

Societatea Culturală ”Clepsidra”

Artes Poeticae

Fondul YouthBank

Asociația A.R.T. Fusion

O viață cu teatru, o viață mai bună

Fondul YouthBank

Fundația Tineri pentru Tineri

Treasure Hunt

Fondul YouthBank

Fundația Tineri pentru Tineri

Târg handmade

Fondul YouthBank

Florea Daniela

YouthFest

Fondul YouthBank

Florian Berbecaru

Bucureștiul de Sus

Fondul Into the World

Florea Ionuț Mihai

Expediție Into the World

Fondul Dragoș Nicolaescu

Fundația Chance for Life

Atelierele creative Omiduța Veselă

Fondul Dragoș Nicolaescu

Asociația Culturală Pardon Merci

Proiect de teatru neinventat-teatru serial pentru copii

Fondul Dragoș Nicolaescu

Asociația Davent

Intrarea Violoncelului

Fondul Auerbach

Fundația Principesa Margareta a României

Niciodată singur

Swimathon

Asociația MACAZ

incubator107 - Iurta călătoare

Swimathon

ALIAT

Terapie prin artă pt persoanele cu un consum problematic

27
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51

Swimathon

Centrul primiri urgențe minori sector 3

Centrul social Casa Noastră

Swimathon

Asociația Bună dimineața, București!

De 60.000 de ori ”Bună dimineața”

Swimathon

Boțan Mihai Deliu

Swimathon

Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare

Swimathon

Asociația CHRISTOPHORI International

Swimathon

Salvați Copiii

Swimathon

Fundația Principesa Margareta a României

Swimathon

Asociația Headsome Communication

Swimathon

Asociația Mai Mult Verde

Swimathon

Asociația Învingem Autismul

Swimathon

Habitat for Humanity

Swimathon

Fundația Inocenți -Filiala București

Swimathon

Asociația pentru Proiecte Sociale Sustenabile

Swimathon

Fundația PACT

Swimathon

Centrul de Resurse pentru participare publică

52
54
55
56
57

Fondul vizita internațională Mott

Fundația Principesa Margareta a României

Atelier floral

Fondul vizita internațională Mott

Policy Center for Roma and Minorities

Expoziție fotografie

Fondul Alexandra

Policy Center for Roma and Minorities

Clubul de Educație Alternativă

Fondul Alexandra

Policy Center for Roma and Minorities

Clubul de Educație Alternativă

Fondul Mega Image pentru

Policy Center for Roma and Minorities

Schimbarea începe de la noi

1.150
830
1.140
1.200
9.000

Asociația Corporeanima

Jocurile Cartierului

9.000

Camelia Gheorghe

Finanțare medicală

67.000

Donatori privați străini
Fonduri publice
Autogenerate

Donatori privați români
Fundaţii / persoane
juridice private, altele
decât cele asociate cu
programul naţional

Fundaţii / persoane
juridice private asociate
cu programul național

Venituri totale
în cursul anului
442.544,84
Companii

Programul național

Suma
transferată

2.500
2.100
2.770
2.500
2.070
3.000
2.450
3.000
2.862
2.000
4.190
3.000
29.430
1.275
1.275
1.275
13.900
1.395
1.973

de alcool

Cheltuieli
Finanțări și burse
Granturi 202.104,43

Costuri de operare și dezvoltare
Organizare evenimente 11.706,99
Comunicare 34.626,38
Transport 11.215,75
Echipamente 2.259,80
Costuri de birou 2.773,51
Comisioane bancare 613,09
Costuri cu angajații 91.009,4
Servicii 4.690

Sold pentru 2014
Sold pentru 2014 83.539,62

TOTAL: 444.538,97
Donatori şi susţinători
Indivizi/familii din România 550
Indivizi/familii din străinătate 9
Companii 17
Instituţii private 2
Donatori publici 1

Granturi, burse, proiecte, fonduri
41 Granturi active în 2013

- CeRe

16 Fonduri active în 2013
8 Fonduri noi în 2013

5.389
1.067
2.992
O viață pentru Vlăduț
1.517
Centrul de zi Există Speranță
1.329
Înot pentru Waldorf
1.815
Fiecare Copil Contează
2.486
Centrul Comunitar Generații
1.789
Festivalul Internațional de Literatură București
820
Plantare de copaci în toamna anului 2013
3.024
Îmi place să înot
1.848
Casa Mihail
2.559
Romanian Software pentru Inocenți
Platforma de crowdfunding pt antreprenoriat social PotSiEu.ro 442
1.011
PACT pentru COMUNITATE
1.724
Orașul nostru, nu moșia lor

Comunitate

58

14 din care fonduri multianuale

Fondul Mega Image pentru
Comunitate

59

Fondul medical

Voluntari profesionişti implicaţi de fundaţie 5
Alţi voluntari implicaţi de fundaţie 28
26 · Raport anual 2013

TOTAL

202.103,00
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REZULTATE

28 · Raport anual 2013

Raport audit
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FUNDAȚIILE COMUNITARE
ÎN ROMÂNIA
Prima fundație comunitară a fost înființată în urmă cu 100 de ani, în anul
1914, în Cleveland, Statele Unite ale Americii. În prezent, sunt peste 2000
de fundații comunitare în orașe de peste tot în lume.
În România, fundațiile comunitare au apărut în 2008, prin lansarea
Fundației Comunitare Cluj și a Fundației Comunitare Odorheiu Secuiesc.
Astăzi, există 12 fundații comunitare legal înființate, la București, Cluj,
Iași, Sibiu, Oradea, Ploiești, Bacău, Alba-Iulia, Mureș, Covasna, Odorheiu
Secuiesc și Făgăraș. În ultimii șase ani, fundațiile comunitare din România
au colectat fonduri și au oferit finanțări în valoare de peste 3,7 milioane
lei, către mai mult de 1300 de organizații, grupuri de inițiativă, indivizi sau
proiecte comunitare.
Dezvoltarea de fundații comunitare în România a fost inițiată de Asociația
pentru Relații Comunitare (ARC), care a promovat această idee începând
cu anul 2006 și sprijină constant înființarea şi funcționarea fundațiilor
comunitare.
Din 2012, s-a înființat Federația Fundațiile Comunitare din România.
Aceasta reprezintă interesele fundațiilor comunitare și își propune să ofere
membrilor săi reprezentare la nivel național, acces la fonduri, educație și
instrumente de dezvoltare.

Infografic realizat de mişcarea naţională pentru fundaţii comunitare

MULTU
,
MIM

Fundația Comunitară Bucureşti
CONSILIUL DIRECTOR

Cosmin Alexandru – Managing Partner, Wanted Transformation
Eliza Rogalski – Managing Partner, Rogalski-Damaschin PR
Mugur Parizianu – Consultant de afaceri, Porsche Romania
Oana Preda – Director executiv, CeRe
Stanislav Goranov Georgiev – Partner, Eyes Open, ex-CFO, Unicredit Țiriac Bank

ECHIPA

FUNDAȚIA NU AR EXISTA
FĂRĂ COMUNITATEA SA DE
SUPORTERI, FINANȚATORI,
DONATORI, VOLUNTARI 		
ȘI SFĂTUITORI.

Alina Kasprovschi - Director executiv
Mihaela Andrieș - Project Manager
Alexandra Marin - Project Manager
Delia Grigoroiu - Coordonator comunicare, Swimathon
Vivi Floricică - Coordonator comunicare, Swimathon
Viviana Mârza - Coordonator evenimente, Swimathon

Mulțumirile noastre speciale merg la:
Echipa ARC pentru mișcarea de fundații comunitare (Alina Porumb,
Mihaela Giurgiu, Ștefan Cibian), pentru idei valoroase, consultanță,
finanțări și încurajări.
Romanian American Foundation, pentru punerea la dispoziție în mod
gratuit a spațiului pentru birou și dublarea sumelor strânse de la
donatorii individuali, în perioada 2013-2015.
Mega Image, Grupul Delhaize și Fundația King Baudoin din Belgia, pentru
dezvoltarea Fondului Mega Image pentru Comunitate.
Companiile care au trimis echipe, și-au oferit gratuit produsele și
serviciile pentru prima ediție Swimathon: BGS, BRD, elefant.ro, Isostar,
Porsche România, Provident Financial, Raiffeisen Bank, Romanian
Software.
Toți cei peste 600 de donatori, oameni obișnuiți, vedete sau companii,
care au donat pentru un proiect din comunitatea din care fac parte.
Familia Auerbach, Dragoș Nicolaescu și familia Georgiev, pentru că au
acceptat să transforme evenimente fericite din viața lor în ocazii de a
face bine.
Membrii Consiliului Director care sprijină voluntar planul pe termen lung
de dezvoltare a unei fundații comunitare durabile la București.
Maria Duduman și Mihai Purcărea, pentru implicarea pe termen lung în
dezvoltarea platformei de voluntariat.
Ceilalți peste 30 de voluntari, implicați activ într-unul sau mai multe
dintre proiectele noastre.
Jurnaliștii și bloggerii care au scris aproape 200 de articole despre
activitatea Fundației Comunitare București.
Cele mai mult de 150 de proiecte din București cu care am interacționat;
ei ne dau motive să strângem resurse din comunitate, pentru
comunitate.
Celelalte 11 fundații comunitare din țară, pentru inspirație, sprijin și
pionierat.

Str. Gina Patrichi nr. 6, Sector 1, București
www.fundatiacomunitarabucuresti.ro
www.facebook.com/fundatiacomunitarabucuresti
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