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FUNDA
TIA În nouă ani, am construit fonduri și evenimente împreună cu compa-

nii și donatori individuali. Am finanțat peste 600 de proiecte și burse 
din București și Ilfov. Suma pe care am investit-o în București, împre-
ună cu partenerii și donatorii fundației, este de aproape trei milioane 
de euro  (14,094 milioane de lei).   

Nu suntem singuri. Fundația Comunitară București este parte dintr-o 
mișcare globală, alături de alte 18 fundații comunitare din România și 
peste 2.000 în întreaga lume. 

Vizitează-ne pe www.fundatiacomunitarabucuresti.ro 
sau pe pagina de Facebook. 

În 2011, am început să susținem oamenii și proiectele care transformă 
Bucureștiul într-un oraș în care ne simțim ca acasă.

Dezvoltăm pentru ei mecanisme care să le facă inițiativele mai 
ușoare: programe de finanțare, platforme de donații, programe 
de creștere, evenimente de voluntariat.

http://www.fundatiacomunitarabucuresti.ro
https://www.facebook.com/fundatiacomunitarabucuresti/
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Viziunea noastră

Bucureștiul este un loc în care vrei să te bucuri că trăiești, unde 
oamenilor le pasă unora de alții și tuturor de oraș. Credem că, oricât 
de greu de dezvoltat sau de prost administrat ar fi un oraș, dacă 
poate fi salvat, el va fi salvat de încăpățânarea unor lideri informali 
implicați în comunitate din convingere. Cu condiția ca ei să aibă acces 
la resurse și să fie încurajați constant să nu renunțe.

Misiunea noastră

Susținem cu resurse și recunoaștere oamenii cu inițiativă din 
București, care produc schimbări pozitive, pentru ca acțiunile lor să îi 
inspire și pe alții să se implice, să își crească impactul și să formeze o 
comunitate de suport pentru oraș.

Cine sunt oamenii care transformă viziunea noastră în realitate?

Sunt oameni cărora le-ar fi mai comod să stea deoparte, dar nu stau.  
Sunt oamenii care au în ei energie, nemulțumire creatoare, cărora le 
pasă și care nu se opresc la primele blocaje.

Este Lavinia din Buftea, care amenajează grădini comunitare într-un 
oraș mic; Florin, proful de sport, care voluntar a creat un teren de 
sport la un liceu de cartier din Drumul Taberei; Gabriela care reorga-
nizează livada lui Tudor Arghezi și o redă comunității; sau Daniel care 
a inventat Jocurile Cartierului, un eveniment de comunitate multipli-
cat în opt cartiere din București și Brașov. Exemplele sunt mult mai 
multe; zeci, poate sute de alți oameni, pe care îi cunoaștem sau nu, 
cu care am lucrat sau nu, oameni care știu sau încă nu, cine sunt și 
ce pot.

Ce facem noi pentru ei?

Avem o responsabilitate față de acești oameni. Ei produc schimbări 
sociale pozitive în oraș și nu renunță la el, oricât de greu le este. 
De zece ani, creăm mecanisme pentru ca lor să le fie mai ușor: 
continuăm să creștem fonduri de finanțare, precum Platforma de 
mediu, Bucureștiul Pregătit sau fondurile dezvoltate împreună cu 
IKEA România, ING Bank România, Banca Transilvania, Decathlon 
România, Lidl, dar și mecanisme de donație precum Swimathon 
București. Dezvoltăm incubatoare de proiecte, pornim procese parti-
cipative care identifică nevoile orașului și prioritățile bucureștenilor. 

Știm că avem succes când vedem cum crește o rețea de oameni și 
de proiecte în oraș. Când oamenii care au testat o finanțare primită 
de la noi mai vin și pentru alte resurse. Când inspirăm noi persoane 
sau donatori să ni se alăture.

Ce poți face tu?

Avem nevoie de resurse financiare consistente ca să îi susținem pe 
termen lung. Avem nevoie de o comunitate bazată pe conexiuni, 
idei, mentorat, pentru ca fundația să se concentreze pe misiune, nu 
pe ziua de mâine.
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ECHIPA FUNDAȚIEI

Ioana Iordache
GRANTS ASSISTANT

Miruna Nichita
PROJECT MANAGER

Alina Kasprovschi
DIRECTOR EXECUTIV

Amalia Cioabă
FUNDRAISER

Ilinca Apetrei
PROGRAM MANAGER

Cristina Văileanu
GRANTS MANAGER

Ana Maria Mircioagă
GRANTS COORDINATOR

Alina este membru fondator al fundației, pe care o 
conduce de 10 ani. Crește programe de care orașul 
are nevoie, dezvoltă mecanisme de strângere de 
fonduri și lucrează cu companiile pentru a gestiona 
implicarea lor în comunitate. 

Amalia lucrează la fundație de nouă luni și împrie-
tenește fundația cu oameni și companii, care caută 
să se implice în comunitate structurat și cu sens. 
Construiește relații și atrage fonduri ca FCB să lan-
seze programe de care Bucureștiul are nevoie.

Ana lucrează la fundație de cinci ani și gestionează 
programele de finanțare IKEA pentru Mediul Urban, 
IKEA pentru Educație și Dezvoltare, Programul 
Inclusiv în cartier și Fondul Lidl pentru un viitor mai 
bun în comunități. 

Cristina îmbunătățește de șase ani procesele de 
grants management și analizează impactul finanță-
rilor acordate de fundație. Gestionează fondurile de 
finanțare Științescu București, IKEA pentru Egalitate
de gen, Sportul pentru toți și programul de leader-
ship Bucharest Powered by People. 

Ilinca coordonează Bucureștiul Pregătit, programul 
pentru cutremur și alte dezastre majore, cel mai 
ambițios program al organizației. Are o experiență 
de 14 ani în comunicare, în management de proiect 
și lucrează la fundație de trei ani.

Ioana se ocupă de cifrele fundației, fie că e vor-
ba de donațiile primite la Swimathon București, 
raportări ori activitățile financiare. Pe lângă aces-
tea, Ioana gestionează cazurile medicale, bursele 
acordate de fundație și coordonează pilonul Jocurile 
Cartierului din cadrul programului Sportul pentru 
Toți. Lucrează la fundație de doi ani.

Miruna lucrează la fundație din iulie 2014. 
Coordonează din 2015 Swimathon București, cel mai 
mare eveniment de strângere de fonduri prin înot 
din România, și cea mai longevivă platformă online 
de schimbare pozitivă a comunității. 

Violeta Marian a fost manager de comunicare timp de aproape trei ani, întâi pentru 
Bucureștiul Pregătit, apoi pentru întreaga fundație. 
Alexandra Țuțuianu a ajutat echipa să se organizeze, ca team assistant, în perioada 
martie - septembrie 2021. 

Fotografi: Boboc Valentin, Bogdan Dinca, Florentina Rafaila, Eugen Oprina

Au mai făcut parte din echipa Fundației Comunitare București:
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Monica Jitariuc
CONSULTANTĂ DE COMUNICARE ȘI TRAINER

Mihai Guia
MANAGING PARTNER — EVERSHEDS SUTHERLAND ROMÂNIA

Radu Atanasiu
DECAN ASOCIAT - BUCHAREST INTERNATIONAL SCHOOL OF 
MANAGEMENT

Vlad Buda
CO-FONDATOR — STEAM COFFEE SHOP

Daniel Mereuță
COUNTRY DIRECTOR - TDCX

Din cei 40 de ani de viață, 20 și 
i-a petrecut lucrând în comuni-
care (PR instituțional, corporate, 
comercial, marketing, advertising, 
comunicare internă, social media). 
Este trainer de comunicare, susţi-
ne inițiativele de luptă împotriva 
violenţei domestice şi pe cele 
care pot schimba în bine viața 
fetelor din România. Este preo-
cupată de noile tehnologii şi de 
impactul lor în viaţa noastră.

Mihai înoată la Swimathon 
București pentru a ne susține, ne 
ajută să fim în ordine din punct 
de vedere juridic și ne învață să 
încheiem contracte bune. 

Radu predă Gândire criti-
că la Maastricht School of 
Management România și la The 
Entrepreneurship Academy. În pa-
ralel, Radu a fondat platforma de 
voluntariat debunavoie.ro şi face 
fundraising pentru diverse cauze 
alergând la maraton, adesea cos-
tumat în Mickey Mouse.

Om printre oameni. Barista din 
pasiune pentru cafea, gazdă de 
dragul oaspeților și sportiv de 
plăcere.

Daniel este fundraiser activ și 
co-inițiator al programului  8 ho-
urs overtime for a good cause.
Are peste 16 ani de experiență 
în management dobândită în 
companii ce activează în servicii 
financiare și outsourcing. 

BOARDUL FUNDAȚIEI
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Toamna aceasta, se împlinesc zece ani de când am lăsat jobul din 
corporație, pentru construcția unei fundații care ajută la rezolvarea 
problemelor orașului. Mi-am petrecut concediul de maternitate vor-
bind cu sute de oameni, care ulterior au devenit primii noștri dona-
tori, despre ce am putea face împreună. Am devenit “noi”, Fundația 
Comunitară București, și împreună, am căutat să înțelegem nevoile, 
urgențele și prioritățile Bucureștiului și să începem să lucrăm la rezol-
varea lor. 

În acești ani, în jurul nostru s-au adunat zeci de mii de donatori, iar 
proiectele pe care le-am susținut au atins sute de mii de bucureșteni. 
Am devenit un finanțator recunoscut de proiecte pentru București: cu 
aproape 3 milioane de euro, peste 600 de proiecte au devenit realitate. 

Mai mulți, împreună

Am fost aici când Asociația Parcul Natural Văcărești a început să ame-
najeze cel mai mare parc urban natural din România. 

Am fost aici când aerlive.ro a transmis primele date independente de 
calitatea aerului pentru București. 

Am fost aici când ARCEN și Re:RISE au creat Antiseismic District, cel 
mai cunoscut program de pregătire pentru cutremur din București.

Am susținut Jocurile Cartierului de când era un mic eveniment sportiv 
de comunitate, în zona Chitila, și l-am ajutat să ducă sportul pentru 
toți către mai mulți oameni, în 8 evenimente anuale din două orașe. 

Și am finanțat Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu, mai întâi să picteze 
o curte interioară, apoi să crească proiecte pe mai mulți ani și să devi-
nă un partener de dialog cu administrația pentru restaurarea parcului. 

E important să arătăm – “uite că se poate”. Raportul de față include 
povești ale oamenilor care au putut să își pună proiectele în practică, 
pentru un oraș mai bun cu noi toți. 

Acum, în noul deceniu din viața fundației, credem că e nevoie să fa-
cem mai mult, dacă vrem cu adevărat să transformăm Bucureștiul.  
Studiile arată că, pentru schimbare socială, e nevoie ca 25% din popu-
lația unei comunități să își dorească schimbarea. 

Pasul următor este să începem să unim punctele, să susținem oame-
nii să construiască ÎMPREUNĂ impact colectiv, dincolo de capacitatea 
fiecăruia de produce schimbare punctuală și de moment. 

Pentru domeniile unde ne propunem impact (mediu, educație, risc 
seismic, apartenență), va fi important să ajungem în mod conștient 
la numere mari. Cu Bucureștiul Pregătit, mai mulți bucureșteni să 
știe ce au de făcut în caz de cutremur. Cu Platforma de mediu pentru 
București, să ajungem, împreună cu administrația publică, societatea 
civilă și afacerile din oraș, la pași clari pentru a ne apropia de o viziune 
comună de mediu. 

Acesta este pariul Fundației Comunitare București pentru următorul 
deceniu: Mai mulți. Împreună. 

Alina Kasprovschi — Director executiv, Fundația Comunitară București
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Primii 10 ani  
pentru București

De 10 ani, susținem oamenii 
care nu renunță la București

Orașul București ne aduce împreună, dar nu ne face de la sine o 
comunitate. 

De aceea, în 2011 am lansat Fundația Comunitară București cu scopul 
de a susține oamenii și proiectele care transformă Bucureștiul într-un 
oraș în care ne simțim ca acasă. Dezvoltăm de 10 ani mecanisme 
care să le facă inițiativele mai ușoare: fonduri de finanțare, platfor-
me de donații, programe de creștere, evenimente de voluntariat.

În 10 ani, am construit fonduri și evenimente împreună cu compa-
nii și donatori individuali. Am finanțat 600 de proiecte și burse din 
București și Ilfov. Suma pe care am investit-o în București, împreună 
cu partenerii și donatorii fundației, este de aproape trei milioane de 
euro (14,094 milioane de lei).  

Dacă ei nu se implică, nu donează, nu fac voluntariat, nu-și implică 
rețeaua de prieteni, nu votează, nu protestează, nu observă alegeri, 
Bucureștiul este mort. Orașul are nevoie de o comunitate de suport 
ca să se dezvolte. Până acum, liderii comunitari pe care i-am finan-
țat au implicat sute de mii de persoane în 20 de domenii de interes 
pentru oraș. 
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Am fost acolo la început

În cartierul Cișmigiu a crescut, în ultimii cinci ani, unul din cele 
mai puternice grupuri de inițiativă civică din București. Grupul de 
inițiativă civică Cișmigiu a început să prindă formă la un Incubator 
organizat de fundație împreună cu ARCUB, în 2016. Cu o finanțare 
de doar 2.000 de euro, prezența la Incubator i-a ajutat pe membrii 
grupului să înțeleagă mai bine ce vor de la cartierul lor și să-și plani-
fice proiectele. De atunci, au mai primit finanțări de la fundație, prin 
Fondul IKEA pentru Mediul Urban și Inclusiv în cartier, în parteneriat 
cu Banca Transilvania. 

Până acum, au îngrijit grădini în cartier, au instalat stupi de albine pe 
blocuri, au lucrat la protecția păsărilor și menținerea nivelului scăzut 
de zgomot în parc, au pictat zidurile interioare ale blocului lor și au 
convins și alți locuitori să facă voluntariat în parc, atunci când admi-
nistrația locală nu putea gestiona curățenia.  
 
Pe lângă proiectele lor, participă la consultări și pun presiune pe 
Primăria Municipiului București, atunci când observă nereguli în ad-
ministrarea parcului, declarat monument istoric.

ARCEN și RE:Rise sunt două din cele mai cunoscute organizații care 
vorbesc despre riscul seismic în București și soluțiile pe care le avem. 
În 2019, au primit prima finanțare prin programul Bucureștiul Pregătit, 
pentru programul Antiseismic District - pregătirea locuitorilor din 
centru, punctul cel mai vulnerabil al orașului. Cu încă două finanțări 
succesive, au lansat o campanie amplă în oraș, au mers în școli și în 
licee și au extins pregătirea locuitorilor, de la grupuri mici la 30.000 
de persoane, prin ghidul de pregătire Cum poți supraviețui unui 
cutremur?

Din 2020, fondatorul ARCEN, Edmond Niculușcă, a devenit directorul 
adjunct al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic. Asta îi permite să influențeze direct gestionarea riscului 
seismic, prin urgentarea lucrărilor de consolidare în oraș.

În 2019, în București erau doar trei câini de căutare-salvare certificați. 
În cazul unui cutremur major, doar trei câini ar fi fost nevoiți să caute 
în dărâmăturile a sute de clădiri, contra-cronometru, pentru supra-
viețuitori. Fiecare din ei aparținea unui voluntar al Clubului Câinilor 
Utilitari, care făceau antrenamentele benevol, fără să fi primit vreo-
dată o finanțare. Chiar și așa puțini, ei erau deja considerați parte din 
programele de pregătire sau simulare pentru cutremur, conduse de 
Departamentul pentru Situații de Urgență. 

Cu finanțare prin programul Bucureștiul Pregătit, Clubul a putut să 
crească numărul la 17 câini certificați și antrenați constant pentru 
căutarea sub dărâmături. Au putut să își utileze propriul teren de 
pregătire și au cumpărat echipamente de intervenție. 

Iar Challapa și Billy, doi dintre câinii salvatori, și-au dovedit deja 
utilitatea în Albania, unde au mers să caute supraviețuitori în urma 
cutremurului care a avut loc acolo în decembrie 2019. 

Atunci când echipa Asociației Parcul Natural Văcărești a aplicat pen-
tru finanțare prin programul Mobilizăm excelența, în 2016, locul nu 
devenise încă în mod oficial primul parc natural urban din România. 
Era însă cel mai mare spațiu verde al Bucureștiului, dezvoltat în mod 
natural acolo unde ar fi trebuit să fie un lac de acumulare. 

Finanțarea de la fundație a dat parcului ocazia primei amenajări de 
explorare, iar parteneriatul cu primul donator corporate, Porsche 
România, a garantat încredere pentru viitoarele finanțări. Cinci ani 
mai târziu, după un întreg proces legislativ, Asociația Parcul Natural 
Văcărești e parteneră a Primăriei Capitalei, care tocmai a devenit 
administratorul parcului.  
  

Jocurile Cartierului este un format de eveniment sportiv pentru co-
munități de cartier, organizat chiar de locuitori. El a fost dezvoltat de 
Asociația Corporeanima, pentru cartierul Costeasca, din zona Chitila. 
Am finanțat trei ediții ale Jocurilor cartierului începând din 2013, și am 
căutat ocazia de a extinde modelul de organizare. 

În 2021, cu ajutorul Decathlon, am dezvoltat programul Sportul 
pentru toți, iar Jocurile Cartierului a devenit un program de finanțare. 
În acest an, am susținut financiar locuitorii din Costeasca, Floreasca, 
Bucureștii Noi și Kiseleff, dar și trei cartiere din Brașov, să își organi-
zeze propriile lor evenimente. În acest fel, sportul a devenit accesibil 
pentru mai mulți oameni, iar vecinii au învățat cum pot să își facă 
singuri un cartier mai prietenos cu locuitorii lui.  
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Am cunoscut Asociația Lindenfeld în 2014, atunci când foarte tânăra 
organizație se pregătea să strângă fonduri pentru prima oară la 
Swimathon București. Succesul de la această primă ediție a impulsio-
nat programul fanion Ajungem mari să se adreseze cu curaj donato-
rilor individuali, care au devenit și voluntari. 

Astăzi, Ajungem mari este unul din cele mai extinse proiecte de 
voluntariat pentru educația copiilor instituționalizați și defavorizați 
din țară. Și, de doi ani, proiectul a revenit la Swimathon și este în 
mod constant în topul celor mai eficiente campanii de strângere de 
fonduri. 

În anul 2018, vorbeam despre calitatea proastă a aerului în București 
fără date, pentru că cei nouă senzori oficiali nu funcționau sau datele 
nu erau publice. Cu susținerea unui donator curajos, IKEA România, 
am oferit cea mai mare finanțare din istoria fundației către Asociația 
Ecopolis, pentru dezvoltarea aerlive.ro, platforma independentă de 
măsurare a calității aerului. 

Platforma aerlive.ro a fost cea care a atras atenția publicului asupra 
depășirilor constante, uneori cu 300%, a limitelor maxime de particu-
le în suspensie din aer, în iarna dintre 2019-2020. Ecopolis este de 
asemenea organizația care a dat în judecată Primăria Capitalei și a 
câștigat anularea unui Plan integrat de calitatea aerului care avea 
probleme, dar și care a vorbit pentru prima oară despre costurile de 
sănătate sau sociale pe care le plătim pentru o calitate proastă a 
aerului. 

Programul de leadership Bucharest Powered by People a adus îm-
preună oameni cu inițiativă din comunitate. Programul i-a ajutat să 
capete abilități practice, dar și să aibă mai multă grijă de ei și să își 
pună întrebări despre creșterea în mod strategic a proiectelor lor. 

Marinela Rață și Irina Vasilescu, fondatoarele nou înființatelor Dream 
Project și Pe Stop, s-au cunoscut în prima ediție a programului. Ele 
au găsit asemănări și între organizațiile lor, care lucrează cu femei în 
situații vulnerabile, dar și în viziunile lor personale. 

Din octombrie 2021, Dream Project și Pe Stop au început să împartă 
și același spațiu, unde organizează grupuri de suport, pregătesc sesi-
uni de informare despre igiena menstruală și planifică acțiuni viitoa-
re. Marinela și Irina se bazează acum una pe alta, pentru sfaturi sau 
susținere, atunci când munca în comunitățile lor devine prea grea.        

România este țara europeană cu cea mai mare inegalitate de gen și 
cele mai mari rate de violență domestică. Cu ajutorul IKEA, pentru 
care egalitatea de gen are o valoare importantă la nivel cultural, am 
dezvoltat un fond de finanțare pentru acest domeniu. 

În 2018, A.L.E.G., o organizație din Sibiu, crease deja în Ardeal o rețea 
de învingătoare ale violenței domestice, care ajută alte femei aflate 
în situații de risc să își recapete viața. Datorită finanțării pe trei ani, 
organizația a putut să ia în considerare extinderea și consolidarea 
rețelei și în București. Pentru femei și copii afectați de violență do-
mestică, acest proiect a însemnat că au putut să iasă din situațiile lor 
și să își construiască o viață nouă. 

David Popovici a început înotul la cinci ani, la recomandarea unui 
medic, și a descoperit rapid că avea talent și ambiție pentru perfor-
manță. A aplicat la Mobilizăm excelența, programul de burse pentru 
performanță în arte și sport, când avea 11 ani, era multiplu campion 
național și deținea deja recorduri naționale. 

Finanțarea din 2015 i-a permis să își continue antrenamentele și să 
meargă la competiții. Iar talentul și ambiția l-au ajutat ca, astăzi, 
David să fie triplu campion european la juniori, deținător de recorduri 
mondiale și foarte aproape de o medalie la Jocurile Olimpice, toate 
înainte de a împlini 17 ani. 
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€ 2.981.600

53 de proiecte finanțate cu 57.715 de EUR 

113 proiecte finanțate cu 1,362,603 de EUR

148 de proiecte finanțate cu 975.028 de EUR

Primul micro program de finanțare lansat cu banii primiți la nunta unui cuplu. Proiectul finanțat cu 9.000 
de EUR s-a transformat în Asociația “Niciodată Singur“.
Primul fond dezvoltat cu Mega Image pentru a încuraja buna vecinătate a bucureștenilor. 
Prima ediție  “Swimathon București“ a strâns 23.000 de EUR, de la 650 de oameni și companii. 

În cei 10 ani, fundația a administrat fonduri ce totalizează:

2012–2013

2014–2015

2016–2017

2018–2019

2020–2021

Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare globală, 
alături de alte 18 fundații comunitare din România și peste 2.000 în 
întreaga lume. Vizitează-ne pe www.fundatiacomunitarabucuresti.ro 
sau pe pagina de Facebook: Fundația Comunitară București. 

Cum a crescut 
Fundația Comunitară București 
în 10 ani

107 proiecte finanțate cu 232.417 de EUR

Fondul  “Mega Image pentru Comunitate “, locul I - Susținerea Comunității, “Romanian CSR Awards”. 
“Swimathon București “, premiul ll - Dezvoltare economică și socială, “Gala Societății Civile”.
Lansarea “8 Hours Overtime For A Good Cause“. În 5 ani, 450 de profesioniști au donat 3.000 de ore de 
expertiză pentru 63 de proiecte. 
Primul fond tematic, Fondul  “Științescu“- știință și tehnologie în rândul copiilor și tinerilor. 
Fondul  “Mobilisăm Excelența“ - 90.000 de EUR pentru design urban, eco-inovație, burse de excelență 
în artă și sport. 

Fondul  “Mobilizăm Excelența “, locul I - Susținerea Comunității, “Romanian CSR Awards”.
“Vital Signs“, prima cercetare din România care colectează date publice din 12 domenii strategice ale 
orașului.
Primul fond dezvoltat cu IKEA România pentru prevenirea schimbărilor climatice din mediul urban.
Fondul  “A FI vecin bun “, împreună cu AFI Europe România, pentru revitalizare urbană în cartiere.

Fondul  “IKEA pentru Egalitate de gen“ pentru independența economică a femeilor vulnerabile.
Fondul  “Bucureștiul Pregătit “, pentru pregătirea bucureștenilor de cutremur.
Finanțarea cu 75.000 de EUR, a primului proiect independent (aerlive.ro) de măsurare a calității aerului 
din București.
Bucharest Powered by People - o rețea pentru liderii comunitari din București.

Fondul de Urgență – 350.000 de EUR pentru 48 de comunități vulnerabile și 7 spitale.
“Swimathon București“ – 806 de oameni au strîns 1.052.938 de lei de la 6.879 de donatori, în 9 săptămâni.
Fondul “Pentru un viitor mai bun în comunități“ la Buftea, împreună cu Lidl România, în valoare de 
50.000 de EUR.
Programul “Sportul pentru toți” împreună cu Decathlon România, în valoare de 65.000 de EUR.
Programul  “Inclusiv în cartier “ împreună cu Banca Transilvania, în valoare de 50.000 de EUR.
Platforma de mediu pentru București împreună cu ING Bank, în valoare de 60.000 de EUR.

96 de proiecte finanțate cu 380.122 de EUR

http://www.fundatiacomunitarabucuresti.ro
https://www.facebook.com/fundatiacomunitarabucuresti/


ANIVERSEAZĂ

Fundația Comunitară Bucureşti | 2322 | Raport de activitate — 2021

La finalul celor trei ani ai Fondului IKEA pentru Mediul 
Urban, am analizat impactul celor șase proiecte care 
s-au încheiat, împreună cu compania de consultanță CSR 
BootIQ. Metodologia Social Return on Investment permite 
analiza schimbărilor pozitive și negative, intenționate 
și neintenționate, generate de o organizație sau de un 
proiect, și face posibilă monetizarea acestor schimbări. 
Valoarea socială și de mediu totală a fost calculată pe 
baza datelor și informațiilor culese din consultarea cu 
stakeholderii și prin cercetare independentă.
 
Analiza arată că proiectele susținute din Fondul IKEA 
pentru Mediul Urban au implicat o largă varietate de 
stakeholderi și că fiecare leu investit a generat:

Impactul finanțărilor noastre

Social Return on Investment, IKEA pentru Mediul Urban
2017-2020

Proiecte:

7,88 lei - în valoare socială și de mediu

Analiza va fi aplicată și proiectului Aerlive, odată ce aces-
ta va fi finalizat în anul 2021. 

Social Return on Investment
IKEA Fund for Urban Environment
2017-2020

SOCIAL & ENVIRONMENTAL VALUE PER FUND

PROJECTS

METHODOLOGY

The main purpose of this impact analysis was to take account for the material 

Urban Environment over a three-year period.

The fund aims to support IKEA in selecting and working with a long-term grant-

ee, in order to optimize the impact of the community involvement the company 

is making. The projects supported through the Fund address an environmental 

issue in the Bucharest/ Ilfov community, building on the core competencies and 

the brand positioning of IKEA worldwide. 

Acoperișul verde
Asociația Cartier Aviației

Valoarea investită
182,386 RON

Valoarea socială și de mediu: 
158,782 RON 0.87 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

The analysis shows that the IKEA Fund for Urban Environment 

RON spent by the funder, 7.88 RON in social and 

environmental value was generated. In business terms, 

the return on investment is sevenfold the investment.

Comunitate implicată, resurse protejate
Crucea Roșie sector 6

Valoarea investită
283,800 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,706,449 RON 9.54 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina istorică
Grup de inițiativă Grădina istorică

Valoarea investită
147,320 RON

Valoarea socială și de mediu: 
292,816 RON 1.99 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Green Floreasca
Floreasca Initiative Group

Valoarea investită
202,494 RON

Valoarea socială și de mediu: 
300,816 RON 1.49 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Liliecii din mediul urban
Wilderness Research and Conservation Association

Valoarea investită: 
252,367 RON

Valoarea socială și de mediu:
 4,137,234 RON 16.39 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina cu oameni
Grupul de inițiativă Cișmigiu civic

Valoarea investită
254,600 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,829,069 RON 11.1 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

7.88
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Be transparent
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Verify 

the result

The methodology chosen to document and value the changes reported by the stakeholders is 
Social Return on Investment (SROI), a principled framework that allows for the measurement 
and account for a broad concept of value. It makes possible the monetisation of tangible and 
intangible social, environmental and economic changes created by a project or initiative.

Social Return on Investment methodology is 
based on the following principles: 

Social Return on Investment
IKEA Fund for Urban Environment
2017-2020

SOCIAL & ENVIRONMENTAL VALUE PER FUND

PROJECTS

METHODOLOGY

The main purpose of this impact analysis was to take account for the material 

Urban Environment over a three-year period.

The fund aims to support IKEA in selecting and working with a long-term grant-

ee, in order to optimize the impact of the community involvement the company 

is making. The projects supported through the Fund address an environmental 

issue in the Bucharest/ Ilfov community, building on the core competencies and 

the brand positioning of IKEA worldwide. 

Acoperișul verde
Asociația Cartier Aviației

Valoarea investită
182,386 RON

Valoarea socială și de mediu: 
158,782 RON 0.87 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

The analysis shows that the IKEA Fund for Urban Environment 

RON spent by the funder, 7.88 RON in social and 

environmental value was generated. In business terms, 

the return on investment is sevenfold the investment.

Comunitate implicată, resurse protejate
Crucea Roșie sector 6

Valoarea investită
283,800 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,706,449 RON 9.54 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina istorică
Grup de inițiativă Grădina istorică

Valoarea investită
147,320 RON

Valoarea socială și de mediu: 
292,816 RON 1.99 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Green Floreasca
Floreasca Initiative Group

Valoarea investită
202,494 RON

Valoarea socială și de mediu: 
300,816 RON 1.49 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Liliecii din mediul urban
Wilderness Research and Conservation Association

Valoarea investită: 
252,367 RON

Valoarea socială și de mediu:
 4,137,234 RON 16.39 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina cu oameni
Grupul de inițiativă Cișmigiu civic

Valoarea investită
254,600 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,829,069 RON 11.1 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

7.88

1
Involve

stakeholders

2
Understand

what changes

3
Value the things

that matter

4
Only include

what is material

5
Do not 

over-claim

6
Be transparent

7
Verify 

the result

The methodology chosen to document and value the changes reported by the stakeholders is 
Social Return on Investment (SROI), a principled framework that allows for the measurement 
and account for a broad concept of value. It makes possible the monetisation of tangible and 
intangible social, environmental and economic changes created by a project or initiative.

Social Return on Investment methodology is 
based on the following principles: 

Social Return on Investment
IKEA Fund for Urban Environment
2017-2020

SOCIAL & ENVIRONMENTAL VALUE PER FUND

PROJECTS

METHODOLOGY

The main purpose of this impact analysis was to take account for the material 

Urban Environment over a three-year period.

The fund aims to support IKEA in selecting and working with a long-term grant-

ee, in order to optimize the impact of the community involvement the company 

is making. The projects supported through the Fund address an environmental 

issue in the Bucharest/ Ilfov community, building on the core competencies and 

the brand positioning of IKEA worldwide. 

Acoperișul verde
Asociația Cartier Aviației

Valoarea investită
182,386 RON

Valoarea socială și de mediu: 
158,782 RON 0.87 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

The analysis shows that the IKEA Fund for Urban Environment 

RON spent by the funder, 7.88 RON in social and 

environmental value was generated. In business terms, 

the return on investment is sevenfold the investment.

Comunitate implicată, resurse protejate
Crucea Roșie sector 6

Valoarea investită
283,800 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,706,449 RON 9.54 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina istorică
Grup de inițiativă Grădina istorică

Valoarea investită
147,320 RON

Valoarea socială și de mediu: 
292,816 RON 1.99 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Green Floreasca
Floreasca Initiative Group

Valoarea investită
202,494 RON

Valoarea socială și de mediu: 
300,816 RON 1.49 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Liliecii din mediul urban
Wilderness Research and Conservation Association

Valoarea investită: 
252,367 RON

Valoarea socială și de mediu:
 4,137,234 RON 16.39 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina cu oameni
Grupul de inițiativă Cișmigiu civic

Valoarea investită
254,600 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,829,069 RON 11.1 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

7.88

1
Involve

stakeholders

2
Understand

what changes

3
Value the things

that matter

4
Only include

what is material

5
Do not 

over-claim

6
Be transparent

7
Verify 

the result

The methodology chosen to document and value the changes reported by the stakeholders is 
Social Return on Investment (SROI), a principled framework that allows for the measurement 
and account for a broad concept of value. It makes possible the monetisation of tangible and 
intangible social, environmental and economic changes created by a project or initiative.

Social Return on Investment methodology is 
based on the following principles: 

Social Return on Investment
IKEA Fund for Urban Environment
2017-2020

SOCIAL & ENVIRONMENTAL VALUE PER FUND

PROJECTS

METHODOLOGY

The main purpose of this impact analysis was to take account for the material 

Urban Environment over a three-year period.

The fund aims to support IKEA in selecting and working with a long-term grant-

ee, in order to optimize the impact of the community involvement the company 

is making. The projects supported through the Fund address an environmental 

issue in the Bucharest/ Ilfov community, building on the core competencies and 

the brand positioning of IKEA worldwide. 

Acoperișul verde
Asociația Cartier Aviației

Valoarea investită
182,386 RON

Valoarea socială și de mediu: 
158,782 RON 0.87 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

The analysis shows that the IKEA Fund for Urban Environment 

RON spent by the funder, 7.88 RON in social and 

environmental value was generated. In business terms, 

the return on investment is sevenfold the investment.

Comunitate implicată, resurse protejate
Crucea Roșie sector 6

Valoarea investită
283,800 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,706,449 RON 9.54 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina istorică
Grup de inițiativă Grădina istorică

Valoarea investită
147,320 RON

Valoarea socială și de mediu: 
292,816 RON 1.99 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Green Floreasca
Floreasca Initiative Group

Valoarea investită
202,494 RON

Valoarea socială și de mediu: 
300,816 RON 1.49 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Liliecii din mediul urban
Wilderness Research and Conservation Association

Valoarea investită: 
252,367 RON

Valoarea socială și de mediu:
 4,137,234 RON 16.39 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina cu oameni
Grupul de inițiativă Cișmigiu civic

Valoarea investită
254,600 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,829,069 RON 11.1 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

7.88

1
Involve

stakeholders

2
Understand

what changes

3
Value the things

that matter

4
Only include

what is material

5
Do not 

over-claim

6
Be transparent

7
Verify 

the result

The methodology chosen to document and value the changes reported by the stakeholders is 
Social Return on Investment (SROI), a principled framework that allows for the measurement 
and account for a broad concept of value. It makes possible the monetisation of tangible and 
intangible social, environmental and economic changes created by a project or initiative.

Social Return on Investment methodology is 
based on the following principles: 

Social Return on Investment
IKEA Fund for Urban Environment
2017-2020

SOCIAL & ENVIRONMENTAL VALUE PER FUND

PROJECTS

METHODOLOGY

The main purpose of this impact analysis was to take account for the material 

Urban Environment over a three-year period.

The fund aims to support IKEA in selecting and working with a long-term grant-

ee, in order to optimize the impact of the community involvement the company 

is making. The projects supported through the Fund address an environmental 

issue in the Bucharest/ Ilfov community, building on the core competencies and 

the brand positioning of IKEA worldwide. 

Acoperișul verde
Asociația Cartier Aviației

Valoarea investită
182,386 RON

Valoarea socială și de mediu: 
158,782 RON 0.87 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

The analysis shows that the IKEA Fund for Urban Environment 

RON spent by the funder, 7.88 RON in social and 

environmental value was generated. In business terms, 

the return on investment is sevenfold the investment.

Comunitate implicată, resurse protejate
Crucea Roșie sector 6

Valoarea investită
283,800 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,706,449 RON 9.54 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina istorică
Grup de inițiativă Grădina istorică

Valoarea investită
147,320 RON

Valoarea socială și de mediu: 
292,816 RON 1.99 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Green Floreasca
Floreasca Initiative Group

Valoarea investită
202,494 RON

Valoarea socială și de mediu: 
300,816 RON 1.49 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Liliecii din mediul urban
Wilderness Research and Conservation Association

Valoarea investită: 
252,367 RON

Valoarea socială și de mediu:
 4,137,234 RON 16.39 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina cu oameni
Grupul de inițiativă Cișmigiu civic

Valoarea investită
254,600 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,829,069 RON 11.1 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

7.88

1
Involve

stakeholders

2
Understand

what changes

3
Value the things

that matter

4
Only include

what is material

5
Do not 

over-claim

6
Be transparent

7
Verify 

the result

The methodology chosen to document and value the changes reported by the stakeholders is 
Social Return on Investment (SROI), a principled framework that allows for the measurement 
and account for a broad concept of value. It makes possible the monetisation of tangible and 
intangible social, environmental and economic changes created by a project or initiative.

Social Return on Investment methodology is 
based on the following principles: 

Social Return on Investment
IKEA Fund for Urban Environment
2017-2020

SOCIAL & ENVIRONMENTAL VALUE PER FUND

PROJECTS

METHODOLOGY

The main purpose of this impact analysis was to take account for the material 

Urban Environment over a three-year period.

The fund aims to support IKEA in selecting and working with a long-term grant-

ee, in order to optimize the impact of the community involvement the company 

is making. The projects supported through the Fund address an environmental 

issue in the Bucharest/ Ilfov community, building on the core competencies and 

the brand positioning of IKEA worldwide. 

Acoperișul verde
Asociația Cartier Aviației

Valoarea investită
182,386 RON

Valoarea socială și de mediu: 
158,782 RON 0.87 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

The analysis shows that the IKEA Fund for Urban Environment 

RON spent by the funder, 7.88 RON in social and 

environmental value was generated. In business terms, 

the return on investment is sevenfold the investment.

Comunitate implicată, resurse protejate
Crucea Roșie sector 6

Valoarea investită
283,800 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,706,449 RON 9.54 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina istorică
Grup de inițiativă Grădina istorică

Valoarea investită
147,320 RON

Valoarea socială și de mediu: 
292,816 RON 1.99 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Green Floreasca
Floreasca Initiative Group

Valoarea investită
202,494 RON

Valoarea socială și de mediu: 
300,816 RON 1.49 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Liliecii din mediul urban
Wilderness Research and Conservation Association

Valoarea investită: 
252,367 RON

Valoarea socială și de mediu:
 4,137,234 RON 16.39 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

Grădina cu oameni
Grupul de inițiativă Cișmigiu civic

Valoarea investită
254,600 RON

Valoarea socială și de mediu: 
2,829,069 RON 11.1 RON

în valoare socială și de mediu 
pentru �ecare leu investit

7.88

1
Involve

stakeholders

2
Understand

what changes

3
Value the things

that matter

4
Only include

what is material

5
Do not 

over-claim

6
Be transparent

7
Verify 

the result

The methodology chosen to document and value the changes reported by the stakeholders is 
Social Return on Investment (SROI), a principled framework that allows for the measurement 
and account for a broad concept of value. It makes possible the monetisation of tangible and 
intangible social, environmental and economic changes created by a project or initiative.

Social Return on Investment methodology is 
based on the following principles: 





FINAN
TEAZAFondurile tematice susțin financiar dezvoltarea unui domeniu sau 

stimulează un anumit proces pentru a rezolva probleme din oraș.

Fondurile numite sunt mecanisme de finanțare care primesc 
numele donatorilor. 
Împreună cu noi, ei stabilesc destinația și procesul prin care banii 
ajung la organizațiile sau grupurile de inițiativă din București.

De cele mai multe ori, fondurile tematice sunt o platformă de cola-
borare între mai mulți donatori interesați de aceeași arie pentru a 
crește capacitatea de abordare a domeniului ales.
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PLATFORMA DE MEDIU  
PENTRU BUCUREȘTI

 Inițiat împreună cu ING Bank România  

Nicio organizație, companie sau instituție, oricât ar fi de puternică sau 
inovatoare, nu poate spera să obțină un impact cu privire la mediul din 
București de una singură. În locul unui simplu fond de finanțare, creș-
tem o platformă incluzivă, care aduce împreună cele mai importante 
voci din domeniu, ca să coopereze pentru o viziune funcțională a unui 
București verde. 

Platforma va oferi date pentru problemele și soluțiile de mediu, va 
strânge resurse pentru a aborda aceste probleme și va crea o rețea de 
colaborare între societatea civilă, companii și administrațiile publice.

În prima rundă de finanțare, sunt susținute trei proiecte, deja existente 
în comunitate, cu suma totală de 300.000 de lei, iar accentul este pus 
pe calitatea aerului, pe extinderea spațiilor verzi, rețele verzi, respec-
tiv infrastructură verde.

• Florentina Loloiu, Director programe, Gala Societății Civile; 
• Mircea Ilie, Sustainability Leader, IKEA România; 
• Serge Offers, Chief Financial Officer, ING Bank România; 
• Alina Kasprovschi, Director Executiv, Fundația Comunitară București.

Selecția proiectelor a fost făcută de:
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Gândite ca bază de studiu pentru elevii din două unități școlare cu 
profil agro-alimentar, echipa proiectului va continua dezvoltarea gră-
dinilor pedagogice și a elementelor urbane de infrastructură verde, 
așa cum sunt pereții verzi pentru mascarea containerelor de deșe-
uri de la blocurile din sectorul 1. Liceele selectate pentru dezvoltarea 
grădinilor sunt Colegiul Viaceslav Harnaj din sectorul 1 și Liceul Barbu 
Știrbey din Buftea. 

Proiectul extinde rețeaua de monitorizare a calității aerului www.aerli-
ve.ro prin adăugarea a 20 de senzori (în București și în Ilfov). În paralel, 
va fi dezvoltat un grup de inițiativă civică pentru calitatea aerului, de 
20 de persoane. Acesta va fi pregătit și implicat în campanii de advo-
cacy și va participa la întâlniri cu autoritățile responsabile de calitatea 
aerului. 

Verde Citadin
AsociAțiA csR Nest

Rețeaua aerlive.ro - informare și acțiune pentru aer curat!
ceNtRul peNtRu politici DuRAbile ecopolis 

Sursa foto: ING Bank România Sursa foto: ING Bank România

Un coridor ecologic va fi dezvoltat între Parcul Natural Văcărești și 
Dâmbovița și vor fi reproduse module de habitate de vegetație care 
au crescut natural în parc, în spațiile verzi albastre din zonă.

Organizațiile selectate au nouă luni la dispoziție să pună proiectele 
în practică. După această perioadă, ele vor fi evaluate și pot primi 
finanțare pe termen lung, fără a intra într-o nouă competiție de pro-
iecte.

Traversăm prin verde
AsociAțiA pARcul NAtuRAl VăcăRești

Proiecte finanțate:
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BUCUREȘTIUL PREGĂTIT

Primul fond pentru cutremur și alte 
dezastre majore din România

www.bucurestiulpregatit.ro

Un program umbrelă, colaborativ, inițiat în 2019 de Fundația Comunitară 
București, ca să adune resurse private și să susțină proiecte pentru 
pregătirea bucureștenilor pentru cutremur.

Cu peste două milioane de locuitori, mii de clădiri vechi sau înalte, 
metrou, lac de acumulare și un baraj vechi, cea mai mare rețea de dis-
tribuție a gazului din țară, Bucureștiul se află printre orașele europene 
cu cel mai ridicat risc de dezastre și în primele 10 orașe din lume ca 
vulnerabilitate la riscul seismic. Credem că Bucureștiul se poate ajuta 
și singur. Credem că putem reduce pierderile dacă facem un plan și îl 
punem în practică împreună. 

Proiectele susținute prin Bucureștiul Pregătit cresc gradul de infor-
mare și educare a populației și dezvoltă o rețea de suport în caz de 
cutremur. 

În primii doi ani, programul a fost susținut de IKEA România, ING Bank, 
Lidl România, Enel, E-distribuție Muntenia și Endava și a finanțat 10 
proiecte, cu o valoare totală de 937.295 lei (191.285 euro). Pe 26 mai 
2021, FCB a lansat a treia rundă de finanțare în valoare totală de 
496.900 lei (100.856 euro) cu sprijinul ING Bank, Lidl România, Enel, 
E-distribuție Muntenia, PAID, a donațiilor individuale online și prin 
campania de SMS (8845, text ACUM). 

• Silvia Mihăilescu, Director Marketing și Comunicare ING Bank; 
• Alexandra Călin, Operations Specialist, Banca Mondială; 
• Cristina Văileanu, Grants Manager, Fundația Comunitară București;
• Andrei Popescu, Coordonator Corpul European de Solidaritate și 

departament Comunicare în cadrul ANPCDEFP; 
• Andrei Mehedintu, Head of Marketing and Communications PAID

Selecția proiectelor a fost făcută de:

http://www.bucurestiulpregatit.ro
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20.000 de locuitori au fost deja informați și pregătiți pentru un posibil 
cutremur sau un dezastru major. Antiseismic District va organiza, în 
2021 - 2022, întâlniri comunitare în cartierele Icoanei, Cișmigiu, Sala 
Palatului, Berceni și Obor. Echipa proiectului se concentrează pe 10 
întâlniri cu administratorii unor blocuri din sectorul 2, workshopuri cu 
Grupuri de Inițiativă Civică și pe 50 de cursuri de pregătire pentru cu-
tremur în patru licee din București. În același timp, 20.000 de Ghiduri 
de pregătire pentru cutremur vor fi distribuite în format print, gratuit, 
în București.

Organizația va crește capacitatea de intervenție și coordonare 
post-dezastru, alături de organizațiile cu care se antrenează deja de 
doi ani, prin achiziționarea unei unități de intervenție mobilă, echipa-
mente de intervenție pentru proprii voluntari, cât și cei ai organizațiilor 
partenere. În paralel, vor continua antrenamentele și atestarea echi-
pelor de voluntari salvatori și a câinilor de căutare – salvare.

Antiseismic District, ediția a III-a
AsociAțiA RomâNă peNtRu cultuRă, eDucAție și NoRmAlitAte – ARceN îN 
pARteNeRiAt cu Re:Rise – AsociAțiA peNtRu ReDuceReA Riscului seismic

Câini Salvatori – Unitate Mobilă de Intervenție, ediția a III-a
AsociAțiA clubul câiNiloR utilitARi

Finanțări acordate în perioada raportului:

Echipa proiectului va susține cursuri de prim-ajutor premedical de 
bază elevilor și profesorilor din școlile și liceele tuturor celor 6 sec-
toare, precum și persoanelor cu dizabilități și voluntarilor organizațiilor 
din comunitatea Managementul riscului de dezastru. Numărul estimat 
este de peste 8.000 de persoane informate și pregătite pentru un 
cutremur sau un dezastru major.

Proiectul pune accent pe creșterea capacității de intervenție și coor-
donare post-dezastru, prin achiziția de echipamente tehnice pentru 
echipele organizației, cât și pentru voluntarii organizațiilor partenere 
cu care lucrează în comunitatea Managementul riscului de dezastru. 

Pregătit înseamnă protejat, ediția a III-a
societAteA NAțioNAlă De cRuce Roșie DiN RomâNiA – FiliAlA sectoR 6 

CIVICOM, ediția a II-a
societAteA RomâNă A RADioAmAtoRiloR – pRiN RADioAmAtoRii 
VoluNtARi îN situAții De uRgeNță (RVsu)

Suma 
plătită 

    13.555
25.944
23.868

46.192

96.373
50.910
64.281
55.400  

376.523 

Suma 
contractată

     0
0
0

0

103.626
84.851
91.830
81.285 

  361.592 

Organizația
Asociația Clubul Câinilor Utilitari
Societatea Națională de Cruce Roșie - filiala sector 6
Asociația pentru Dezvoltare și Mediu 

Asociația Română pentru Cultură, Educație și 
Normalitate ARCEN
Asociația Clubul Câinilor Utilitari
Asociația Make Better
Societatea Națională de Cruce Roșie - filiala sector 6
Societatea Română a Radioamatorilor

Ediția
2019
2020
2020

2020

2020
2020
2021
2021

Proiectul
Câini salvatori - Ediția I
Pregătit înseamnă protejat - Ediția a II-a
Știm și ne pregătim! Exerciții de simulare 
în școală bazate pe machete hands-on
Antiseismic District

Câini salvatori - Ediția a II-a
Earthquake Hub
Pregătit înseamnă protejat - Ediția a III-a
CIVICOM

TOTAL

Proiecte susținute:

Sursa foto: Bogdan Dinca

Sursa foto: ARCEN



FINANŢEAZĂ  |  Fonduri numite

Fundația Comunitară Bucureşti | 3736 | Raport de activitate — 2021Su
rs

a 
Fo

to
: A

le
xa

nd
ru

 B
us

ui
oc

ea
nu

SPORTUL PENTRU TOȚI

Inițiat de Fundația Comunitară București, 
împreună cu Decathlon România

Conform celui mai recent Eurobarometru din 2018, realizat de Comisia 
Europeană, mai mult de 63% dintre români nu practică nicio formă de 
activitate fizică. Motivele sunt variate, iar printre ele se numără și lipsa 
infrastructurii necesare practicării sportului de masă. 

Educație prin sport și Jocurile cartierului sunt cei doi piloni ai progra-
mului, pentru a implica în activități bucureștenii de toate vârstele să 
practice sport din plăcere și în condiții de siguranță. Valoarea totală în 
2021, este de 65.000 de euro.

Organizații sau grupuri de inițiativă din București sunt susținute să 
dezvolte o atitudine constructivă față de sport și să dezvolte spiritul 
comunitar în cartierele din oraș.

Finanțări acordate în perioada raportului:
Suma 

plătită 
   398.948

15.298
15.052

5.815
21.913
51.807
54.744

78.114

48.375 
690.066

Suma 
contractată
   398.948

19.490
21.710

7.500
24.348
57.563
60.827

78.114

53.750  
722.250

Organizația
Fundația Comunitară Brașov
Inițiativa Civică Bucureștii Noi
Grup de inițiativă civică Kiseleff
Grup de inițiativă Floreasca Civica
Asociația Corporeanima
Școala Gimnazială Nr 150
Asociația părinți-profesori din școala pentru deficienți 
de vedere București
Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe 
Airinei”
Asociația OMNIS din școala 129 ”Elena Farago”

Ediția
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021

2021

Proiectul
Implementarea programului Sportul pentru toți în Brașov

Jocurile Cartierului în parcul Bazilescu
Jocurile Cartierului în Kiseleff

Jocurile Cartierului în parcul Cinematograf Floreasca
Jocurile Cartierului în cartierul Costeasca

Reamenajare sală de sport
Reamenajare teren de sport

Reamenajare teren de sport

Reamenajare elemente din sala de sport
TOTAL
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2.579 de elevi, din 4 sectoare ale Bucureștiului, vor avea în noul an 
școlar o infrastructură mai bună pentru educație fizică și sport.

Reamenajarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale nr. 150, sector 5, cu o 
finanțare de 57.563 de lei. Asociația de părinți a școlii contribuie cu o 
co-finanțare de 31.028 de lei.

Reamenajarea terenului de sport al Colegiului Tehnic de Poștă și 
Telecomunicații Gheorghe Airinei, sector 6, cu o finanțare de 78.114 
de lei.

Reamenajarea terenului de sport al Școlii Gimnaziale Speciale pentru 
Deficienți de Vedere, sector 2, cu o finanțare de 60.827 de lei.

Reamenajare unor elemente din sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 
129, sector 4, cu o finanțare de 53.750 de lei.

Jocurile Cartierului vor atrage oamenii din jurul Parcului Bazilescu, 
Bulevardului Kiseleff și Parcului Cinematograf Floreasca în activități 
sportive variate, de la alergare, șotron, badminton și baschet, până la 
curse cu sacul, împins căruciorul și căutatul de comori.

Jocurile Cartierului în Parcul Bazilescu. Proiect dezvoltat de Inițiativa 
Civică Bucureștii Noi și finanțat cu 19.490 de lei.

Jocurile Cartierului în Kiseleff. Proiect dezvoltat de Grupul de inițiativă 
civică Kiseleff și finanțat cu 21.710 de lei.

Jocurile Cartierului în Parcul Cinematograf Floreasca. Proiect dezvoltat 
de Grupul de inițiativă Floreasca Civică și finanțat cu 7.500 de lei.

Ediție demonstrativă organizată de Asociația Corporeanima în cartie-
rul Costeasca și finanțată cu 24.348 de lei.

*Conceptul ”Jocurile Cartierului” a fost creat și implementat 
de Asociația Corporeanima în anul 2011.

Proiecte finanțate în pilonul Educație prin sport: Proiecte finanțate în pilonul Jocurile Cartierului:

Sursa foto: Diana Păun Sursa foto: Alexandru Busuioceanu

• Raul Turcu, Head of Projects la We stop fire; 
• Luciana Denisa Trăistaru, Inspector Școlar pentru Activități 

Extrașcolare la ISMB; 
• Virgil Stănescu, Președinte Club Steaua CSM EximBank; 
• Cosmina Mironov, Conferențiar universitar dr. la Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației; 
• Bogdan Dorobanț, Project/CSR leader la Decathlon România.

• Ana Nicolescu, fondator Parenting PR; 
• Cristian Neagoe, fondator și organizator Street Delivery; 
• Gabriel Solomon, co-fondator Galantom.ro; 
• Iulia Mitran, leader CSR Decathlon România; 
• Miruna Nichita, manager Swimathon București.

Selecția proiectelor a fost făcută de: Selecția proiectelor a fost făcută de:
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INCLUSIV ÎN CARTIER

Inițiat de Fundația Comunitară București și 
susținut de Banca Transilvania

Modul în care funcționează un cartier, și apoi orașul, are un impact 
direct asupra calității vieții și a bunăstării locuitorilor săi. Sentimentul 
de apartenență se reflectă și în frecvența și calitatea interacțiunilor 
sociale, a legăturilor personale în cadrul comunității, în disponibilitatea 
implicării în acțiuni comune.

Programul sprijină dezvoltarea proiectelor care identifică probleme și 
oportunități de educație, mediu și sociale în cartiere.

Valoarea totală a programului de finanțare este de 245.000 de lei. 
În 2021, proiectele susținute desfășoară activități, într-un cartier din 
București, în domeniile: educație, social și mediu.

• Andrei Mihail, antropolog; 
• Diana Ghindă, fondator și gazdă a comunității Training Cafe; 
• Ionuț Ruscea, specialist în managementul deșeurilor; 
• Lila Vasilescu, director al Fundației Verita; 
• Raluca Zega, Marketing Lead la Banca Transilvania București.

Selecția proiectelor a fost făcută de:
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Amenajarea grădinii urbane se va face în parteneriat cu Muzeul 
Național al Literaturii Române, care va pune la dispoziție o parte din 
grădina Casei Memoriale Tudor Arghezi de la Mărțișor. Grădina va ofe-
ri, locuitorilor din Tineretului și Văcărești, un spațiu în care pot des-
fășura împreună activități civice, de educație sau activități specifice 
cartierelor.

Echipa proiectului va reduce deșeurile generate la nivel local și va 
facilita tranziția spre o economie circulară colaborativă. Va informa 
rezidenții despre cum pot trăi cu mai puține deșeuri, va oferi afaceri-
lor din cartier consultanță pentru reducerea cantității de deșeuri și va 
pune presiune pe autoritățile locale ca să dezvolte o infrastructură de 
colectare separată și un management mai bun al deșeurilor.

Livadă comunitară urbană, oaza verde de sănătate din cartierul meu!
AcțiuNeA comuNitARă tiNeRetului cARtieRul și pARcul tiNeRetului
cARtieRul tiNeRetului / August 2021-mAi 2022

Cotroceni, cartier circular
gRupul De iNițiAtiVă îNcotRoVeRzi
cARtieRul cotRoceNi / August 2021-mAi 2022

Finanțări acordate în perioada raportului:

Grădina cu Oameni este un proiect de educație ecologică și de activare 
comunitară, care abordează echilibrul ecosistemului Grădinii Cișmigiu 
și a zonelor adiacente rezidențiale. Pune în legătură specialiști din do-
meniile asociate ecologiei, comunitatea locuitorilor din zonă, bucureș-
tenii care îndrăgesc Cișmigiul și autoritățile administrative, printr-un 
proces participativ de educație aplicată: peisagistică și grădinărit ur-
ban, ecologie sonoră, apicultură urbană, ornitologie și faună urbană. 

Locuitorii cartierelor Dristor și Titan vor fi conectați cu natura, pentru 
a-i înțelege importanța și pentru a crea o poveste a cartierelor. 50 de 
locuitori vor fi susținuți să exploreze cartierul și zonele verzi, pentru 
a le stimula spiritului civic, pentru a învăța despre biodiversitate și 
despre viață sănătoasă. 

BalCCOn Deschis va aduce copiii din Centrul Comunitar Obor aproa-
pe de locuitorii cartierului, prin amenajarea unui spațiu verde deschis. 
Spațiul poate să devină o punte între vecini și copii, să ofere interac-
țiune, să îndepărteze barierele, prejudecățile și să-i responsabilizeze 
față de un loc nou.

Grădina cu Oameni 
gRupul De iNițiAtiVă ciVică cișmigiu
cARtieRul cișmigiu / August 2021-mAi 2022

Explorator în cartierul meu
AsociAțiA cultuRAlis
cARtieRe: DRistoR – titAN / August 2021-mAi 2022

BalCCOn Deschis
AsociAțiA cARusel
cARtieRul oboR / August 2021-mAi 2022

Suma 
plătită 

   42.848
19.200
34.637
25.186
24.238 

 146.109 

Suma 
contractată
    71.414

32.062
57.728
41.977
34.625  

237.806

Organizația
Asociația pentru Consum Sustenabil
Asociația Culturalis
GIC Cișmigiu
Asociația Carusel
Acțiunea Comunitară Tineretului

Ediția
2021
2021
2021
2021
2021

Proiectul
Cotroceni, cartier circular
Explorator în cartierul meu
Grădina cu Oameni 
BalCCOn deschis
Livadă comunitară urbană

TOTAL

Proiecte susținute:

Sursa foto: Cosmin Sbarcea
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FONDUL IKEA 
PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE

Copiii și tinerii vulnerabili au dreptul la 
șanse egale în educație

A fost lansat în februarie 2019 și susține financiar patru proiecte din 
București și Ilfov, pe o perioadă de trei ani. 

Echipele celor patru proiecte lucrează cu copii între 6 și 18 ani pentru 
a se adapta pe piața forței de muncă, pentru a le crește mobilitatea 
socială, dar mai ales, pentru a le reduce decalajele cauzate de accesul 
redus la resurse de învățare.

Parteneri în educație
AsociAțiA leARNity

23 de licee, de stat și private, din București, Brăila, Constanța și 
Alexandria sunt reprezentate de profesorii înscriși în proiectul 
Parteneriat în Educație. Profesori, părinți și elevi beneficiază de trai-
ninguri gratuite, de resurse informaționale extra și suporturi de curs.

MatchMentor
AsociAțiA the sociAl iNcubAtoR

The Social Incubator susține procesul de integrare socio-profesională 
a 150 de tineri, cu vârste între 15-18 ani, din sistemul de protecție a co-
pilului. Tinerii dezvoltă abilități personale și profesionale prin consiliere 
psihologică, consiliere vocațională și orientare în carieră.

Centrul educațional Educația și meseriile la viitor
gRupul De iNițiAtiVă comuNitAteA eDucAție peNtRu știiNță

Zeci de elevi, profesori și cercetători au participat anul acesta la Școala 
de Vară de Știință și Tehnologie din Măgurele și la evenimentele: 
Noaptea Cercetătorilor, Cu mic, cu mare...prin Univers sau la cele patru 
ediții de Şcoala Altfel la Măgurele.

Proiecte susținute:

Suma 
plătită 

  53.079
14.400
42.634
31.208
45.960

0
100.760

 288.041

Suma 
contractată  

0
0
0
0

76.600
140.475
108.760 
325.835

Organizația
Asociația The Social Incubator
Fundația SVASTA
Asociația LRNTY 
Comunitate Educație pentru Știință - grup de inițiativă
Asociația The Social Incubator
Comunitate Educație pentru Știință - grup de inițiativă
Asociația LRNTY

Ediția
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021

Proiectul
MatchMentor
Șapte pentru șapte. Trei ani și trei penitenciare
Parteneri în educație
Educația și meseriile ... la viitor
MatchMentor
Educația și meseriile ... la viitor
Parteneri în educație

TOTAL

Finanțări acordate în perioada raportului:
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FONDUL IKEA 
PENTRU EGALITATE DE GEN

Stimulează independența economică a 
femeilor aflate în situații de vulnerabilitate 

și promovează parteneriatul de gen

Stimulează independența economică a femeilor aflate în situații de 
vulnerabilitate și promovează parteneriatul de gen.

Fondul IKEA pentru Egalitate de gen susține financiar proiecte care 
cresc independența economică a femeilor aflate în situații vulnerabile, 
educația pentru parteneriatul de gen și dezvoltarea intervențiilor co-
munitare pentru a transforma rolurilor de gen tradiționale.

Proiecte susținute:

#ȘiEuReușesc – comunitatea învingătoarelor din București  
A.l.e.g. îN pARteNeRiAt cu AsociAțiA ANAis

Comunitatea #ȘiEuReușesc pune în contact femeile care au depășit 
situații de abuz cu cele care încă se află în ele. Facilitează dezvoltarea 
personală a învingătoarelor, schimbul de informații și ajutorul practic 
prin grupuri online-offline de sprijin. Comunitatea #ȘiEuReușesc creș-
te constant în București și în țară. 

TRANScendent
AsociAțiA mozAiQ

Echipa asociației continuă dezvoltarea programului de organizare co-
munitară, independența financiară, calificarea și integrarea pe piața 
muncii a persoanelor transgender din București. Implică activ com-
panii locale, dezvoltă o metodologie de cercetare și realizează un ba-
rometru național de incluziune pe piața muncii a persoanelor trans, 
realizată chiar de persoane trans (peer research).

Suma 
plătită 

  5.920
42.045
98.105
42.000

 188.070

Suma 
contractată  

0
0

140.150 
70.000 

210.150

Organizația
Asociația MozaiQ LGBT 
Asociația A.L.E.G.
Asociația ALEG
Asociația MozaiQ LGBT 

Ediția
2020
2020
2021
2021

Proiectul
TRANScendent
#ȘiEuReușesc - comunitatea învingătoarelor din București
#SiEuReusesc
TRANScendent

TOTAL

Finanțări acordate în perioada raportului:
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FONDUL PENTRU UN VIITOR MAI BUN 
ÎN COMUNITĂȚI

Proiecte de educație și mediu în 
Buftea

Fondul pentru un Viitor mai Bun în comunități a susținut șase luni, oa-
menii cu inițiativă din Buftea, ca să dezvolte proiecte de îmbunătățire 
a educației și a mediului.

Coordonat de Federația Fundațiilor Comunitare din România, fondul a 
fost finanțat de Lidl România și implementat în Buftea prin Fundația 
Comunitară București. Finanțarea totală a fost de 50.000 de euro, iar 
5.380 de persoane din Buftea s-au bucurat de această investiție în 
comunitatea locală.

• Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR, Lidl România; 
• Traian Brumă, Learning Arhitect; 
• Marinela Panaite, fondatoare Asociația Dream Project; 
• Mihai Toader Pasti, General Manager la EFdeN; 
• Robert Nagy, Director Centru Cultural Buftea.

Selecția proiectelor a fost făcută de:



FINANŢEAZĂ  |  Fonduri numite

Fundația Comunitară Bucureşti | 5150 | Raport de activitate — 2021

Proiecte susținute:

Laboratorul Verde Buftea
AsociAțiA csR Nest

Buftea are acum două grădini urbane recreativ-terapeutice, care utili-
zează resursele din comunitate și aplică principiile economiei circulare.

Resursele viitorului 
AsociAțiA JuNioR AchieVemeNt RomâNiA

Activitățile proiectului s-au concentrat pe economie circulară și pe uti-
lizarea responsabilă a resurselor de către elevi. A fost aplicat un model 
de învățare hibrid, cu resurse ITC minime și adaptabil unui spectru larg 
de posibilități de învățare.

Mă educ pentru viitor
AsociAțiA Rubik

O comunitate de învățare formată din 40 de elevi și 30 de cadre didac-
tice a dezvoltat competențe pentru viitor prin metode și instrumente 
alternative non-formale de învățare. 

Centrul de zi BufKids
AsociAțiA heRcules

Centrul de zi a fost transformat într-un spațiu de educație online și 
offline, unde au loc ateliere educaționale, de socializare sau de con-
siliere psihologică. Copiii care nu au acces la tehnologie acasă, găsesc 
acum la BufKids o clasă dotată cu tablete și laptopuri conectate la 
internet, imprimantă și videoproiector.

Și eu pot. Ajută-mă să reușesc 
gRupul De iNițiAtiVă împReuNă peNtRu că Ne pAsă!

Copiii cu cerințe educaționale speciale, care provin din medii vulnera-
bile, au fost susținuți să își continue școala și să se integreze pe piața 
muncii.

Sursa foto: Asociația CSR Nest Sursa foto: Asociația Hercules

Finanțări acordate în perioada raportului:
Suma 

plătită 
    40.000

50.500
30.000
70.000
47.000 

  237.500

Suma 
contractată

40.000
50.500
30.000
70.000
47.000 

  237.500

Organizația
Asociația Junior Achievement Romania
Asociația CSR Nest
Grup de inițiativă Împreună pentru că ne pasă
Asociația Hercules
Asociația Rubik Educație Alternativă

Ediția
2020
2020
2020
2020
2020

Proiectul
Resursele viitorului
Laboratorul verde Buftea
Și eu pot, ajută-mă să reușesc
Bufkids - Lumea se deschide
Mă educ pentru viitor

TOTAL
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ALTE FINANȚĂRI ACORDATE:

Fundația Comunitară București continuă să asiste și să gestioneze 
contractele donatorilor care doresc să susțină financiar burse de stu-
diu, de performanță, sociale sau cazuri medicale. 
*Fundația Comunitară București nu reține comisioane de administrare când intermediază 
cazuri medicale.

Alte finanțări acordate:
Suma 

plătită 
       24.338

11.666
4.418
3.500
5.666
1.000
1.000
1.500
1.000

100.000
25.000

1.207
1.000

300
15.622

5.070
9.720

11.100
21.050
12.678
10.000

7.616
1.160
6.440
9.000

41.775
1.500

45.210
3.385
2.682

14.640
4.072

404.315

Suma 
contractată    

24.338
11.666

4.418
3.500
5.666
1.000
1.000
1.500
1.000

100.000
25.000

0
0
0

15.622
5.070
9.720

11.100
21.050
12.678
10.000

7.616
1.160
6.440
9.000

41.775
1.500

45.210
3.385
2.682

14.640
4.072

401.808

Burse, cazuri medicale:

Beneficiar
Cosmin Cîrstea
Anonimizat
Anonimizat
Anonimizat
Anonimizat

TOTAL

Fondul
Bursa
Sănătate
Sănătate
Sănătate
Sănătate

Ediția
2020
2020
2020
2020
2021

Suma 
plătită 

           7.000
15.000

6.465
2.500

93.000 
121.465

Suma 
contractată

7.000
15.000

6.465
2.500

93.000 
121.465

Organizația
Fundația Comunitară Prahova 
Fundația Comunitară Bacău
Grupul de inițiativă civică Cernavodă împreună
Grup de inițiativă civică Chibrit
Grup de inițiativă civică Cișmigiu 
World Animal Veterinary Emissaries
Asociația Pisici pe Creier 
Asociația pentru Protecția Animalelor Robi
Asociația Big Hearts Society
Asociația Casa Bună
Asociația R.O.Z
Ingineria viitorului - grup de inițiativă
Fundația Providența
ChemPoet - grup de inițiativă
Asociația Dragoste Desculță
Asociația Lindenfeld - Ajungem Mari
Asociația Carusel
Asociația Ana și Copiii
Asociația Ferentari
Asociația Dăruiește Aripi
Asociația Aici pentru Tine
Asociația Teach for Romania
Asociația Niciodată Singuri-Prietenii Vârstnicilor
Asociația Casa Share
Asociația Dincolo de Tăcere
Asociația pentru micuțul Noel
Asociația Umanitară Tadeu
Asociația de Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală de Grup
Asociația Touched România
Asociația Niciodată Singuri-Prietenii Vârstnicilor
Asociația Clubul Câinilor Utilitari
Asociația Dragoste Desculță

Ediția
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021 
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Fondul
Centrul de Resurse al Comunității Boldești-Scăeni
Fundația Caritabilă YANA-You Are Not Alone
Cernavodă împreună - sprijin pentru persoane vulnerabile
Realizare picturi murale în cartierul Chibrit
Campanie Galantom - Vrem restaurare, nu mutilare!
Micro-grant
Micro-grant
Micro-grant
Micro-grant
Tabăra JYSK
Susținerea activității organizației
Știintescu
Știintescu
Știintescu
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
ING Tech
TOTAL



COLEC
TEAZAEvenimentele de fundraising sunt o modalitate prin care 

fundațiile comunitare dezvoltă comunități locale, iar oamenii 
donează pentru proiecte care contează pentru ei. 
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SWIMATHON BUCUREȘTI 

A noua ediție, fără limite

www.swimathonbucuresti.ro

În 2021, evenimentul a fost organizat fără limite, iar rezultatele sunt 
fără precedent: 806 oameni au strâns 1.052.938 de lei de la 6.879 de 
donatori, în nouă săptămâni. Este cea mai mare sumă strânsă vreo-
dată la Swimathon București sau la orice alt eveniment sportiv din 
România. Înotători fundraiseri, câini, pisici, rațe sau iepuri au înotat și  
au strâns bani în apă sau pe uscat, online sau offline. 

În pandemie, toți cei din sectorul ONG ne-am temut că vom vedea 
o scădere a generozității românilor, care se vor concentra mai mult 
pe siguranța proprie. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, dimpotrivă. 
Ediția din acest an a Swimathon București este încă o dovadă că, din 
ce în ce mai mult, oamenii înțeleg că donațiile lor ne schimbă în bine 
societatea. Și că pur și simplu e nevoie de fiecare dintre noi, pentru 
un oraș și o țară mai bune, în loc să așteptăm mereu pe altcineva să 
vină să ne rezolve problemele.”
Alina Kasprovschi — Director Executiv, Fundația Comunitară București

http://www.swimathonbucuresti.ro
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În 2020, am mers mult pe umor, iar în campania prezentă am intro-
dus și alte sentimente. Au fost postări care au îndemnat la reflecție 
și la compasiune față de adolescenții pentru care facem fundraising. 
Dar am recreat împreună cu rățușca scene din filme sau picturi 
cunoscute. Oamenii sunt încântați de rățușcă, o recunosc ca parte 
integrată din campanie și-mi spun că donează pentru ea,” 

În această campanie de fundraising ne-am propus să ne distrăm 
și să râdem. Oamenii din echipele noastre au nevoie de provocări 
să se deschidă,  să se gândească la idei și activități creative pentru 
proiectul nostru. Când ești entuziasmat, oamenii au încredere în tine 
și donează. Entuziasmul nu se mimează și nu se fabrică – acesta este 
ingredientul nesecret al succesului. Și dă rezultate.“

Roxana Irinei — cel mai bun fundraiser individual, pentru proiectul Ajungem Mari Anca Elena Sandu — coordonatoarea proiectului “Casa Bună în Nucșoara”, pentru Asociația 
Casa Bună, proiectul care a strâns cele mai mari donații din această ediție.

Sursa foto: Bogdan Dinca
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Asociația CONIL

100.756 RON

Asociația Little People România

83.008 RON

Asociația Lindenfeld

67.148 RON

Asociația Casa Bună

195.712 RON

Asociația Dăruiește Aripi

106.502 RON

fundraising 2021:

TOP 5 ORGANIZAȚII

I
II III IV

V

SURSA: Fundația Comunitară București

2019

24
NUMĂR PROIECTE 

SUSȚINUTE
2020

25
2021

25

DONAȚIA MEDIE

144 RON2021133RON

2020

153 RON

2019

444 | 2019

460 | 2020

806 | 2021

NUMĂR ÎNOTĂTORI

NUMĂR DONATORI

NUMĂR DONATORI

INDIVIDUALI

20216.875
20204.266

20194.067
SUMA TOTALĂ

2020

2021

2019
565.642 RON629.290 RON

1.052.938 RON

Organizația
Fundația Regală Margareta a României
Asociația Zi de Bine
Asociația M.A.M.E
Asociația Învingem Autismul
Fundația Inimă de Copil
Asociația CONIL
Fundația Vodafone România
Asociația Touched Romania
Asociația Casa Bună
Asociația Dream Project
Asociația Club Sportiv Climb Again
Comunitatea Educație pentru Știință
Asociația Help Autism
Terre des hommes Romania
Asociația Prometeu-Educație și Dezvoltare Personală
Asociație Pacienți Afecțiuni Neurodegenerative
Asociația Little People România
Asociația P.A.V.E.L.
Asociația Carusel
Crucea Roșie Română - Filiala Sector 6
Asociația Lindenfeld
Asociația ,,Ana si Copiii”
Fundația FARA
Asociația Daruiește Aripi
Asociația De-a Arhitectura

Ediția
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Proiectul
Fondul pentru Vârstnici
100 de doruri
1000 de ore de kinetoterapie pentru copiii bolnavi
2021 de ore de terapie pentru 2021
Aducem copiilor viitorul
Aquaterapie pentru copiii cu autism
Brighter Futures – A chance for a better tomorrow
Casa Agar
Casa bună în Nucșoara
Centru comunitar pentru mame vulnerabile
Echipa Climb Again pe Vârful Elbrus
Educația și meseriile… la viitor
Help Home
Kituri pentru viitorul copiilor
Meseria care mi se potrivește
MS Kids 2021
Nu mi-e frica!
Pachetul cu Zâmbete! – Kitul de prima internare!
PeCCO – facem Plinul de Energie pentru CCO
Pregătit înseamnă protejat
Pregătiți pentru viitor
Sport si educatie! Noul Centru ,,Ana si Copiii”
Terapie și Recuperare pentru copii cu dizabilități
Tratamente la domiciliul copiilor cu cancer
Urban Up Grows Up

TOTAL 

Finanțări acordate:

Sume 
plătite

 3.800
0

47.095
12.471
42.994
92.695

0
0
0
0

19.087
15.538

0
17.902
11.029
16.074
76.368

0
38.319

0
52.555
36.161
18.165
92.019
14.083

606.354

Sume 
contractate

0
7.857

47.095
12.471
42.994
92.695

7.678
23.070

180.009
11.572
19.087
29.808
37.344
19.960
11.029
19.950
76.368
23.643
38.319
14.918
61.776
36.161
18.165
92.019
14.083 

938.071

Tabelul de finanțări reflectă sumele efectiv distribuite  
către organizații, din care am scăzut comisionul Swimathon. 
Infograficul reflectă sumele efectiv strânse din donații.

Swimathon București 2021 în cifre



Creăm pentru ei un spațiu sigur, pentru că au nevoie de încredere ca 
să crească și ca să se crească unul pe altul. Le oferim resurse și inspi-
rație pentru ca ei să aibă timp să se concentreze pe misiune, și nu pe 
ziua de mâine. Îi ținem aproape, într-o rețea de oameni care simt că 
aparțin de oraș și de comunitate. 

Susținem oamenii cu inițiativă din București să-și dezvolte 
talente, atitudini, valori și alte aspecte relevante pentru 
dezvoltarea lor personală și pentru munca pe care o fac pentru 
oraș. 
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PROGRAMUL DE ÎNVĂȚARE  
ȘI ADAPTARE LA CRIZĂ
Pentru 15 organizații care susțin 

comunitățile vulnerabile.

În anul în care toate planurile ni s-au dat peste cap, am colaborat cu 
The Maastricht School of Management România (MSM) și Asociația 
pentru Relații Comunitare (ARC), în programul MSM pentru start-ups 
Strategic Actions in Crisis care a fost adaptat la nevoile mediului ONG. 
Programul a avut 2 ediții. 

La prima ediție (octombrie – decembrie 2020) au participat 6 dintre 
organizațiile și grupurile cu care lucrăm în Fondul IKEA pentru Egalitate 
de Gen, Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare și Bucureștiul 
Pregătit: ARCEN, Comunitatea Educație pentru Științe, Clubul Câinilor 
Utilitari, Asociația MozaiQ LGBT+, Radioamatori în Situații de Urgență 
și Asociația The Social Incubator, cu patru weekend-uri de ateliere și 
două întâlniri de networking. Ediția a fost susținută financiar de IKEA 
România.

A doua ediție, dedicată organizațiilor care lucrează cu comunități 
vulnerabile, s-a desfășurat de-a lungul a cinci luni (noiembrie 2020 – 
martie 2021), cuprinzând patru weekend-uri de ateliere, două sesiuni 
Open Space și o întâlnire de evaluare.

Au participat 15 organizații: Ajungem Mari, A.L.E.G, Asociația Autism 
Voce, Asociația Carusel, Asociația Dream Project, Asociația Hercules, 
Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială (AMAis), Asociația 
Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN), Asociația Pe Stop, 
Asociația Reality Check, Asociația Sprijinirii Integrării Sociale, Asociația 
Touched Romania, Fundația FARA, Fundația Motivation România, 
Policy Center for Roma and Minorities.

Ediția a doua a fost susținută financiar de C.S. Mott Foundation, prin 
programul Global Challenges Local Solutions, dezvoltat de Academy 
for the Development of Philanthropy in Poland.
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Sursa foto: Diana Matache

Sunt foarte multe lucruri cu care am rămas: mereu să îți adresezi 
cele cinci întrebări concrete înainte să soliciți sprijin financiar: Cine 
ia decizia? Când să cer? Pentru ce e potrivit să cer? Cine e persoana 
potrivită și care e suma potrivită? Și o întrebare foarte importantă: 
ce resurse alocăm azi pentru a avea mai multe resurse mâine?”

Cele mai importante cinci lucruri/ idei cu care rămân după acest 
program sunt: discursul argumentativ, analiza premortem, planul de 
fundraising, business canvas model și sesiunile de self reflection.“

Programul acesta este cel mai bun mod de a încheia anul. Am aflat 
multe informații utile și subiecte la care să ne gândim în decembrie 
pentru a avea un fresh start în 2021. Felicitări pentru organizare, idee 
și mulțumim trainerilor pentru informații!”

După terminarea acestui program, am organizat un curs pentru 
colegii mei, în care le-am vorbit despre ce am învățat. Tot inspirată 
de program, sunt momentan în construirea unei echipe de fundrai-
sing și îmi doresc să aloc timp pentru construirea unei baze de date 
a organizației.”

Sunt foarte recunoscătoare, a fost unul dintre cele mai bune progra-
me de formare la care am participat în România.“

Adriana Preda — Asociația The Social Incubator

Luciana Lăzărescu — Asociația “Sprijinirea Integrării Sociale”

Alina Cheroiu — Clubul Câinilor Utilitari
Natașa Ungureanu — Asociația Touched Romania

Camelia Proca — Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.)



REZUL
TATE Performanța unei fundații comunitare se măsoară în funcție 

de valoarea resurselor pe care le mobilizează și pe care le 
investește, cu impact, în comunitate.

În al zecelea an de activitate, Fundația Comunitară București a 
finanțat, cu peste 4,05 milioane de lei, 105 proiecte și 13 bursieri sau 
beneficiari ai unui fond de sănătate. În paginile care urmează, citiți o 
analiză a impactului nostru financiar în comunitate.
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  606.354 

  690.066 

  498.492 

  376.543 

  237.500 

  222.720 

  157.257 
  146.109 

  116.965 
  7.000 

Număr proiecte finanțate / fondFinanțare / fond

9
25
14
8
5

18
14
5
4
1

Sportul pentru toți

Swimathon

Fonduri IKEA

Bucureștiul Pregătit

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități

Fonduri ING Tech

Alte finanțări

Inclusiv în Cartier

Cazuri medicale

Burse

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

Anul / Nr. proiecte / Suma totală de finanțări 

97% 3%
115.894 

3.386.549 
București

Din afara 
Bucureștiului

77

67

2017

2018

94

166

2019

2020

1032021

Granturi și burse
Personal

Evenimente
Comunicare

Costuri de birou
Servicii

Transport
Comunicații
Comisioane

    3.036.125 
  594.463 

  0 
  110.976 

  28.922 
  235.029 

  8.348 
  13.379 
  21.505 

Companii
Donatori individuali
Fundații și asociații

Venituri autogenerate
Fonduri publice

  1.855.552 
  1.108.997 

  518.358 
  11.187 

  8.348 

C H E L T U IE L I

V E NI T U R I

3.502.443

  4.048.747DONATORI

COMPANII
DONATORI:

43
DONATORI

INDIVIDUALI:

8.654

1.593.2472.459.137 4.052.384

1.435.482

1.713.255

2.401.753

3.059.006

fondul de urgențăgranturi

Proiecte și sume pe fonduri de finanțare

Structură donatori Geografia veniturilor

Toate sumele sunt exprimate în lei și sunt efectiv plătite 
în intervalul raportat, 1.09.2020 – 31.08.2021

Evoluție: numărul de proiecte și totalul sumelor acordate

Venituri și cheltuieli pe categorii
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Cultură și artă
148.784 (35 granturi)

Mediu și biodiversitate
1.759.365 (55 granturi)

Sănătate
2.046.177 (72 granturi)

Spaţii publice
și comunitare

1.076.037 (53 granturi)

Domeniu social și
Incluziune socială

1.921.454 (153 granturi)

Democraţie și
participare civică

179.647 (15 granturi)

Sport
108.824 (16 granturi)

Alte domenii
565.047 (22 granturi)

Educaţie
1.933.274 (122 granturi)

64.937

2012 2013 2014

Granturi

Burse

Cazuri medicale

Donaţii în natură
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Protecţia animalelor
14.128 (9 granturi)

Diversitate (minoritati, gen)
407.372 (6 granturi)

200.903 279.188

700.236

1.050.333

1.772.843

1.101.762

2.415.066

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 2.000 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. 
În 2020, există 19 fundații comunitare legal înființate, la  Alba-Iulia, 
Bacău, Brașov, București, Buzău, Cluj-Napoca, Covasna, Dâmbovița, 
Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Prahova, Reșița, Sibiu, 
Timișoara, Țara Făgărașului și Vâlcea. În 12 ani de activitate, fundațiile 
comunitare din România au colectat fonduri și au oferit finanțări în 
valoare de aproape 35 milioane de lei, către mai mult de 6.200 de 
organizații, grupuri de inițiativă, indivizi sau proiecte comunitare.
 
Dezvoltarea fundațiilor comunitare în România a fost inițiată de 
Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), care a promovat această 
idee începând cu anul 2006 și care sprijină constant înființarea și func-
ționarea fundațiilor comunitare.

Din 2012, s-a înființat și 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. 

FUNDAȚII COMUNITARE, REȚEAUA NAȚIONALĂ

Granturi acordate / domeniu 2012 - 2020

Mișcarea fundațiilor comunitare din românia 2008 - 2020

Cultură și artă
148.784 (35 granturi)

Mediu și biodiversitate
1.759.365 (55 granturi)

Sănătate
2.046.177 (72 granturi)

Spaţii publice
și comunitare

1.076.037 (53 granturi)

Domeniu social și
Incluziune socială

1.921.454 (153 granturi)

Democraţie și
participare civică

179.647 (15 granturi)

Sport
108.824 (16 granturi)

Alte domenii
565.047 (22 granturi)

Educaţie
1.933.274 (122 granturi)
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Protecţia animalelor
14.128 (9 granturi)
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407.372 (6 granturi)

200.903 279.188

700.236

1.050.333

1.772.843
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Covasna
Alba

Mureș
București

Sibiu
Iași

Ţara Făgărașului
Prahova
Oradea
Bacău

Timișoara

Dâmbovița
Galați
Brașov

Banatul Montan
Vâlcea
Buzău

2008

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Cluj
Odorheiu Secuiesc

2019

52%
din totalul 
populaţiei

Venituri din

afara comunității

Venituri

din comunitate

SURSE DE VENIT 2008 - 2019

Fundații și instituții private
5.135.039  (7%)

Parteneri și finanțatori din cadrul
programului național pentru
dezvoltarea fundațiilor comunitare

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

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

Companii
28.955.142 (42%)

Fonduri publice
4.285.384 (6%)

MIȘCAREA FUNDAŢIILOR COMUNITARE DIN ROMÂNIA
2008 - 2019

Infografic realizat de Programul național pentru dezvoltarea 
fundațiilor comunitare, Asociația pentru Relații Comunitare.

Suport financiar acordat în comunitate
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oAmeNii și comuNitățile din spatele proiectelor pe care le-am susținut 
în cei zece ani.

Partenerii fondatori ai programului Bucureștiul Pregătit—ikeA RomâNiA, 
iNg bANk și liDl RomâNiA, și partenerii eNel, eNDAVA și pAiD, pentru 
curajul și încrederea de a susține un subiect extrem de greu, dar vital, 
pentru oraș. 

iNg bANk, pentru viziunea de a fonda Platforma de mediu pentru 
București, un spațiu colaborativ al tuturor celor interesați de un 
București verde și sănătos.  

bANcA tRANsilVANiA și DecAthloN RomâNiA, pentru încrederea de a 
deschide fonduri de finanțare pentru prima oară la București. 

ikeA RomâNiA pentru încrederea și susținerea pe termen lung a pro-
iectelor din arii diferite din București.

Cei 806 De îNotătoRi și 6.879 De DoNAtoRi la Swimathon București, 
care și-au folosit resursele, credibilitatea și prietenii pentru a susține 
proiecte aflate în nevoie critică de finanțări.

RomANiAN AmeRicAN FouNDAtioN, FuNDAțiA peNtRu pARteNeRiAt și 
AsociAțiA peNtRu RelAții comuNitARe, pentru susținerea constantă a 
fundației în perioade incerte. 

membRii boARDului, care sprijină voluntar planul pe termen lung de 
dezvoltare a unei fundații comunitare durabile la București. 

membRii comiteteloR și JuRiiloR De selecție, care își pun timpul și 
experiența, voluntar, în alegerea proiectelor care vor fi susținute din 
fondurile noastre. 

SUNTEM CU TOȚII O COMUNITATE DE 
DONATORI, FINANȚATORI, AMBASADORI, 
VOLUNTARI ȘI SFĂTUITORI. UNII FĂRĂ ALȚII, 
NU AM REUȘI SĂ MERGEM MAI DEPARTE. 
MULȚUMIRILE NOASTRE MERG LA:
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fonduri dezvoltate împreună cu

parteneri instituționali

Fundația Comunitară București este membru FFCR

www.fundatiacomunitarabucuresti.ro
facebook.com/fundatiacomunitarabucuresti

Art direction, design editorial, 
infografice, ilustrație:

Bogdan Moga
www.bogdanmoga.com
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