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Fundaţia Comunitară Sibiu este un
�inanţator privat local care identi�ică,
promovează şi �inanţează iniţiative şi
proiecte ale comunităţii sibiene - ONG-uri,
grupuri de iniţiativă, companii, persoane
�izice - contribuind astfel la dezvoltarea
locala. Fondurile sunt colectate,
administrate şi distribuite transparent prin
intermediul granturilor sau a burselor.

În acelaşi timp, FCS pune la dispoziţia
companiilor sibiene care doresc să se
implice în comunitate, servicii de
consultanţă pentru identi�icarea domeniilor
pe care acestea le pot susţine şi a
mecanismelor prin care pot contribui la
dezvoltarea comunităţii.

În�iinţată în octombrie 2012, FCS a oferit
până la sfârșitul anului 2014, �inanţări în
valoare totală de 268.804 lei, pentru 66 de
proiecte din domenii diverse precum
educaţie, sport, sănătate sau servicii sociale.
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Viziunea noastră

cetăţeni
maghiari
autoritati
saşi romi ONG-uri
companii
români

împreună

putem construi
tineri
copii
ortodocsi
vârstnici bărbaţi atei
catolici
femei
protestanţi

Misiunea noastră
dezvoltam fonduri

stimulam �ilantropia

�inanţăm proiecte

sănătoasă

responsabilă

bazată pe încredere
tolerantă

o comunitate puternică
diversă
sustenabilă
dinamică

pe termen lung
pozitiv

sprijinim iniţiative cu impact în comunitate

identi�icam nevoile
încurajam leadershipul
monitorizam
creăm programe/mecanisme de implicare

dezvoltăm durabil

Valorile noastre

încredere, transparenţă, profesionalism,
inovație, voluntariat, implicare,
dezvoltare durabilă
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Levente Serfőző
Preşedinte
Consiliul director
Fundaţia
Comunitară
Sibiu

În�iinţarea Fundaţiei Comunitare în oraşul meu a fost unul dintre cele mai importante
evenimente din întreaga mea activitate în domeniul ONG – peste 20 ani deja. Cu toate că
această entitate reprezintă mult mai mult decât un simplu ONG. Fundaţia Comunitară Sibiu
înseamnă, pentru mine în primul rând oameni. Frumoşi şi veseli, având idei expuse cu mare
optimism, serioşi şi glumeţi în acelaşi timp, responsabili şi profesionişti, oameni ai comunităţii
din preajma mea, a noastră. Aceşti oameni ai comunităţii mele au format grupul de iniţiativă,
apoi au în�iinţat efectiv Fundaţia Comunitară Sibiu, s-au numărat printre cei care au iniţiat
primele proiecte, primele contacte cu alte persoane din comunitate, au preluat
responsabilităţi operaţionale, au căutat modalităţile de a face funcţională pe termen mediu şi
lung fundaţia şi proiectele acesteia, menirea ei în societatea din care fac şi eu parte, oferindu-i
un rol important în Sibiu.
Fundaţia Comunitară Sibiu a bene�iciat încă din faza incipientă de sprijinul altor oameni
minunaţi care au crezut în noi, au crezut în plus-valoarea pe care o putem genera pentru acest
deosebit spaţiu. Ne-au oferit traininguri şi ne-au împărtăşit din cunoştinţele lor, ne-au călăuzit
primii paşi şi chiar ne-au intermediat sprijin material. Aceşti oameni deosebiţi, cărora le
mulţumesc din su�let ne sunt alături şi în continuare.Apoi ni s-au alăturat alţi oameni.
Majoritatea tineri care au oferit enorm din punct de vedere dinamism şi optimism. Oameni
care au devenit voluntari, au implementat proiecte valoroase, creative, chiar inedite. Alte
persoane au devenit susţinători ai ideilor şi proiectelor, au oferit cunoştinţe şi timp.
Fundaţia Comunitară Sibiu a devenit în câţiva ani de funcţionare un reper în comunitate, o
voce care este prezentă şi în luarea unor decizii locale, un sprijin pentru mulţi tineri, o oază de
profesionalism şi idei pentru viitorul nostru. Totul datorită oamenilor prezenţi şi reuniţi în
funcţionarea efectivă, în derularea nenumăratelor proiecte, în actele de �ilantropie. Sunt
foarte fericit să constat că trăiesc într-o comunitate frumoasă, cu aceşti impresionanţi oameni
în jurul meu.

Fundaţia Comunitară a pornit ca o utopie, o aspiraţie a unui grup de oameni pentru o lume
mai bună, printr-o comunitate mai puternică, în jurul unei mese. Şi ca în orice poveste
frumoasă cu cavaleri şi domniţe, eroii au trecut prin mai multe încercări, au lăsat greuţăţile în
urmă şi pe măsură ce ideea a început să prindă contur şi gândurile s-au transformat în fapte,
cercul a tot crescut.

Ciprian Ciocan
Director executiv,
Fundaţia
Comunitară
Sibiu

Membrii comunităţii au nevoie să-şi recâştige încrederea că împreună pot schimba lucruri în
jurul lor, că pot avea o viaţă mai frumoasă prin propriile forţe. Fundaţia comunitară este acel
ceva care ajută comunitatea să aibă încredere în ea însăşi.
În iunie 2012, Grupul de Iniţiativă pentru În�iinţarea Fundaţiei Comunitare Sibiu, organiza
primul eveniment de strângere de fonduri şi lansa comunităţii sibiene provocarea de a investi
într-un vis, de a da încredere unei idei incomode: comunitatea deţine deja toate resursele de
care are nevoie, acestea trebuie doar scoase la suprafaţă, sau, cum ne place să spunem, în
logica semimaratonului, să �ie puse în mişcare, mobilizate.
Comunitatea ne-a investit cu această încredere şi continuă să o facă, iar noi o dăm mai
departe organizaţiilor pe care le �inanţăm şi tinerilor cu care lucrăm, dar în primul rând ne
asigurăm că generozitatea şi resursele de încredere ale comunităţii sunt mereu alimentate de
valorea adusă de oamenii, proiectele şi programele pe care le susţinem.
2013 a fost primul an complet de activitate pentru noi, în care am trecut de la idee, la un
birou, o echipă, primele �inanţări acordate şi primele proiecte implementate. În �iecare zi sunt
fascinat de generozitatea oamenilor cu care mă întâlnesc şi lucrez, de disponibilitatea lor de a
se implica în proiectele pe care le dezvoltăm. N-am nicio îndoială că urmându-şi misiunea,
Fundaţia Comunitară va continua să reinvestească încrederea sibienilor pentru mulţi ani
de-acum încolo.
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GRANTURI ACORDATE / DOMENIU 2012 - 2014
Domeniu social şi
Incluziune socială

Sport

Protecţia animalelor

15.610 (6 granturi)

39.909 (3 granturi)

9.811 (5 granturi)

Cultură şi artă
Spaţii publice
şi comunitare

9.800 (6 granturi)

24.153 (6 granturi)

Democraţie şi
participare civică

2012-2014

268.804

3.376 (2 granturi)

Educaţie

Diversitate

52.917 (28 granturi)

1500 (1 grant)

Alt domeniu

6.270 (2 granturi)

Sănătate
105.458 (8 granturi)

SUPORT FINANCIAR
ACORDAT ÎN COMUNITATE

Granturi

Proiecte

MECANISME SPORTIVE
STRÂNGERE DE FONDURI:
SEMIMARATON

Burse
158.442

150.000

2012

2013

2014

125.000

100.804

100.000

$ $ $
$ $ $

75.000

212.000

$ $ $
$ $ $

961

2500

$ $ $

50.000

$ $ $
$ $ $

25.000

102.057

18.762

34.400
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2012

2013

2014

Nr.
Granturi

5

32

30

Nr.
Proiecte

0

1

0

Nr.
Burse

0

0

2

TOTAL: 278.009

$ $ $

22

462

1243

$ $ $

23
13

173

300

$ $ $

Fonduri atrase:
348.457

Cauze:
58

Alergători:
1.596

Suporteri &
Donatori: 4.043

VENITURI TOTALE / SURSE DE FINANŢARE
141.398

Donatori individuali
din România

68.027

28.390

35%

2012

2013

2014

237.815

132.367

Programul naţional

32%

35.000

222.367

55.000

84.830
2012

Companii

46.381

22%

19.207

2012

2013

2014

14.732

42.347

Donatori publici

2012

2013

42.347

Instituţii private asociate
cu programul naţional
7.899

3%

2014

5.218

2012

2013

2014

Venituri totale 2012

0

2012

2013

2014

788

58

4.719

2012

2013

2014

22.631

5.565

Instituţii private
0

0

Alte venituri

1

0

2014

150.418

6%

0

2013

1

5.218

Venituri totale 2013

Venituri totale 2014

184.198

418.778

83.385

DATE DESPRE JUDEŢUL SIBIU
Rural

33%

2011*

Populaţie totală

Bugetul judeţului
(cheltuieli)

Urban

686.361

967,3 mil. / 2012*

PIB
Salariul mediu net

397.322

Venituri totale

12.148 mil. / 2011*
1.759 / 2013*

PIB/capita

67%

35.220/ 2013

Persoane angajate

118,871

2013*

Rata şomajului

4.80%

2013*

Nr. de companii

9,429

2011*

Nr. de ONG-uri

2,295

2011*

INFOGRAFIC REALIZAT DE
Datele pentru acest infografic au fost oferite de Fundaţia
Comunitară Sibiu. Fundaţia Comunitară Sibiu a fost înregistrată în
octombrie 2012. Infograficul conţine şi veniturile realizate pentru
constituirea patrimoniului iniţial al fundaţiei.

*Date de la Institutul Naţional de Statistică
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Fundaţia Comunitară Sibiu face parte din
mişcarea naţională a fundaţiilor comunitare,
alături de alte 11 fundaţii, care acoperă 35%
din suprafaţa României şi e membră a
Federației “Fundațiile Comunitare din România” (FFCR). De asemenea este parte dintr-un
fenomen global - peste 1700 de fundaţii comunitare activează comunităţi pe tot globul
începând cu 1914.

2008

2010

2011

2012

2013

Cluj
Odorheiul
Secuiesc

Covasna
Alba

Mureș
București

Sibiu
Iași

Țara
Făgărașului
Prahova
Oradea
Bacău

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC) este organizaţia care a iniţiat în România dezvoltarea de
fundaţii comunitare, a promovat această idee începând cu anul 2006 şi a sprijinit constant în�iinţarea şi
funcţionarea fundaţiilor comunitare.
De peste un deceniu, ARC construiește împreună cu cele mai bune organizaţii, companii cu viziune și
donatori individuali o lume în care problemele pot �i rezolvate prin mobilizarea resurselor private. ARC
este liderul programului național de dezvoltare a fundațiilor comunitare în care coordonează parteneriatul, susține dezvoltarea de noi inițiative, cât și creșterea capacității instituționale a fundațiilor
existente.

Federația “Fundațiile Comunitare din România” (FFCR) s-a în�iințat în 2012 cu scopul de a
reprezenta la nivel național interesele fundațiilor comunitare din România, de a cultiva şi dezvolta
�ilantropia strategică la nivel local și de a susține actorii interesați să investească în comunitatea lor.
FFCR reprezintă în mod direct, la nivel național, interesele fundațiilor comunitare în�iințate în România,
pentru cultivarea și stimularea �ilantropiei strategice la nivel local, susținându-i pe cei care vor să
investească în comunitate.
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Cercul de Donatori este un mecanism care adună
împreună resursele unor oameni implicați în
comunitate care doresc schimbare. Acest
mecanism presupune formarea unui cerc de
oameni implicați, care identi�ică idei și proiecte la
nivelul comunității, acestea vor �i selectate în
vederea în �inanțării pentru implementarea în
comunitate. Atragerea de fonduri se realizeză în
cadrul unui eveniment în care sunt prezentate
trei proiecte care urmează a �i �inanțate cu banii
atrași din comunitate. Participanții la eveniment
oferă donații sau resurse care pot să �ie piloni de
susținere în cadrul proiectelor

În 27 noiembrie 2014, la Librări Habitus, a avut
loc prima ediție a Cercului de Donatori Sibiu. Cei
11 persoane din cadrul cercului au propus idei și
au inițiat discuții care au condus spre selectarea a
trei proiecte care au fost prezentate în seara
evenimentului, urmând să �ie �inanțate prin
spijinul celor prezenți.
Proiectele selectate pentru a intra în cursa de
�inanțare au fost toate din domeniul educației:
Pedagogia experiențială - Educație pentru o viață
activă și comunicare e�icientă, Mici exploratori Explorer summer tent camp și Valoros în lumea
mea.

În urma prezentărilor făcute de reprezentanții
proiectelor au adus în fața publicului alcătuit din
peste 60 de persoane, bene�iciile implementării
�iecărui proiect astfel încât s-au făcut angajamente
de plată în valoare de 12.000 lei, atingându-se
targetul de 4.000 lei pentru �iecare proiect.
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Semimaratonul e un eveniment prin care sibienii de peste tot se reîntâlnesc acasă şi
se bucură de tot ce are oraşul lor mai bun de oferit: natură, istorie, sport şi mai ales
comunitate; spiritul că prin noi înşine, Sibiul îşi menţine statutul de cel mai frumos
şi proactiv oraş din România. Susţin Fundaţia Comunitară Sibiu pentru că reuşeşte
să mobilizeze această conştiinţă şi pasiune comunitară.
Nicolae Ştefanuţă, Washigton DC, Membru board FCS

Semimaratonul Sibiu 2013 este o iniţiativă admirabilă, un eveniment cu efecte
bene�ice asupra tuturor părților implicate. Ca alergător, în momentul startului,
observând numărul atât de mare de participanți și voluntari din jurul meu, am avut
un puternic impuls de fericire și un sentiment de unitate cum rar ți-e dat să ai.
Realizând că acești oameni se implică din pură bunătate, după un astfel de eveniment rămâi cu un sentiment de mulțumire față de lume și față de viață.
Irina Ana Lechinţan, aleargă pentru AnimalLife

Fiecare aleargă în viaţă pentru sine, familie, şef sau bani, dar când ai un scop de
ajutorare, motivaţia e mai puternică când ştii că banii strânşi pot ajuta pe cineva
sau îndeplinesc un ideal. Aş vrea ca în viitor tot mai mulţi să participe şi doar ca
exemplu pentru cei tineri, fără mişcare un popor moare încet şi sigur. Felicitari
organizatorilor!
Fane Tulpan, primul român pe Everest, Asociaţia Salvatorilor Montani
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„Fiecare din noi poartă în el/ea o veste bună. Vestea bună este că nu știi cât de minunat poți să
�ii. Cât de mult poți să iubești! Cât de multe poți să realizezi!” (Anne Frank). Când am citit
aceste rânduri, mi-am amintit că am plecat de la semimaraton cu acest sentiment și cu
încrederea în puterea noastră, a tuturor, de a face lucruri frumoase pentru noi și pentru Sibiu.
Asta e pentru mine semimaratonul - un eveniment care ne amintește cât de minunați suntem
�iecare dintre noi și, mai ales, cât de minunați suntem împreună.”
Anabella Târnovan - Membru în Consiliul de Conducere al FCS

“Anul acesta, echipa de alergători a asociației s-a dublat față de prima noastră participare
(2013), iar acest lucru ne bucură enorm și ne dă curaj. Copiii au șansa să-și modeleze
responsabil viitorul. Cel mai tare mă bucură că s-au alăturat echipei noastre oameni care nu au
neapărat legătură cu arhitectura, dar care au înțeles repede că educația de arhitectură și mediu
construit este importantă pentru viitorul orașelor țării noastre și pentru locuitorii lor.“

Iulia Nistor - Asociația De-a Arhitectura

"M-am înscris crezând din tot su�letul intr-un proiect minunat, născut așa cum ne place nouă,
fetelor din Mâini Unite sa zicem, din dragoste pentru copii. Ne-am propus să strângem
comunitatea în jurul nostru, al celor care aleargă pentru un start mai bun în viață al
prematurilor din Sibiu. Aș mai alerga de câte ori trebuie cinci kilometri ca să simt din nou
emoția pe care am trăit-o când am văzut poza cu incubatorul în secția celor mici. Alături de
Mâini Unite, Baby Care și E.M.M.A. am conștientizat că un proiect bun mișcă lumea.”
Gabriela Hila - Asociația Mâini Unite

"Particip la SemiMaraton Sibiu ca voluntar încă de la prima ediție și am avut ocazia să văd în
�iecare an o creștere extraordinară a numărului de alergători și susținători. În luna dinaintea
evenimentului toți oamenii cu care m-am întâlnit erau �ie susținători, �ie alergători la
semimaraton. În ziua cursei a fost și mai mare bucuria să văd o mulțime de prieteni, cunoscuți,
colegi și colaboratori în rândul alergătorilor."
"Parohia Evanghelică C.A. Sibiu a înscris anul acesta pentru a doua ediție un proiect la
SemiMaraton Sibiu. Ne-a plăcut / bucurat interesul de care s-a bucurat proiectul și succesul
strângerii de fonduri de la partenerii noștri din Statele Unite ale Americii si de la prietenii
acestora. Am reușit să adunăm peste 50 de donatori de peste ocean, care au fost cu toții
impresionați de amplitudinea campaniei."
Cristina Costea, coordonator de voluntari
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SemiMaraton Sibiu 2014
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Melania Medeleanu, Prima TV
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YouthBank Sibiu 2013-2014
YouthBank este un program de educatie non-formala si responsabilizare a tinerilor.
Administrat de catre un grup de liceeni selectati si formati, YB urmareste constituirea, promovarea si administrarea
transparenta a unui fond special destinat proiectelor implementate de catre liceeni. Este un mecanism prin care

La începutul anului 2014, echipa YouthBank Sibiu a finalizat etapa de fundraising pentru constituirea
fondului YouthBank. Bilantul etapei de fundraising din aceasta editie a programului a fost de 11037 lei
mobilizati de echipa YB, 1395 lei cheltuiti, deci o contributie neta la fondul YB de 9642 lei.
In perioada care a urmat (10 februarie-14 martie) echipa YB Sibiu a organizat concursul de proiecte pentru
liceeni, punand la dispozitia acestora un fond de 16000 lei (contributia echipei si completare din partea
partenerului local ProLanguage). Membrii echipei au promovat concursul in licee, au tinut prezentari si i-au
convins colegii sa depuna proiecte pentru a primi o finantare din fondul YB. Liceenii s-au inscris cu proiecte
pe site-ul programului si au participat la procesul de selectie. Au fost primite 13 aplicatii, din domenii diferite
In urma interviurilor, echipa YB s-a reunit pentru a selecta proiectele care vor primi finantare, iar dupa
evaluarea acestora si dezbaterea fiecaruia in parte, s-a decis ca vor fi finantate 8 proiecte propuse de 37 de
elevi..
- 13 elevi de liceu implicați activ în program, ca și
membri ai echipei
- 6 licee din care provin membrii YouthBank
- 9642,26 lei mobilizați din comunitate de echipa
YouthBank
- peste 160 de donatori
- 16000 lei scoși la concurs pentru ideile liceenilor
- 13 proiecte înscrise în concurs
- 8 proiecte finanțate cu sume de până la 2000 lei

- 11950 lei acordați drept finanțare
- 38 de elevi membri în echipele care au propus și
realizat proiectele
- peste 80 de voluntari implicați în proiecte
- 9 licee implicate activ în program
- peste 2500 de beneficiari ai proiectelor realizate
cu finanțare YB
- peste 30 de apariții media

-
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La sfârșitul anului 2014, Fundația Comunitară a început Fondul Științescu, un program de
�inanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a
copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani alături de Romanian-American Foundation şi partenerii locali
ITNT, Visma Software, IQUEST, EBS România, KeepCalling şi GITS.
Așteptăm proiecte creative, inovative și care să facă “contagioasă” pasiunea pentru educaţia
STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). Proiectele care urmează să �ie �inanțate pot
ajuta elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au
însemnat descoperirile științi�ice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să
învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai
secolului XXI.
Programul are o secțiune distinctă, destinată proiectelor propuse şi implementate de elevii de
liceu - Științescu Jr. – care are un ghid de �inanțare propriu.
Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în orașele Cluj, Iași și
București, prin competiții similare de proiecte, gestionate de fundațiile comunitare locale.

15

YouthBank Sibiu 2014-2015
În septembrie 2014 a început cea de-a treia ediție a programului YouthBank la Sibiu. Pentru anul școlar
2014-2015, YB Sibiu se bucură de sprijinul partenerului local ProLanguage, un centru de limbi străine care va
susține financiar derularea programului dublând suma pe care echipa YouthBank o vă atrage în perioada de
fundraising.
În vederea demarării etapei de selecție a noilor membri YB Sibiu, s-a încheiat parteneriatul cu Inspectoratul
Școlar Județean Sibiu care a facilitat promovarea programului în liceele din municipiul Sibiu. Cu sprijinul ISJ,
prin comunicare directă și online, mesajul privind startul celei de-a doua ediții YB a fost diseminat în rândul
profesorilor, elevilor și în presa locală.
Selecția finală a noilor membrii YB Sibiu, pe baza rezultatelor interviurilor și ale centrului de evaluare, a avut
loc pe 27 octombrie. Au fost selectați 10 membrii noi, astfel încât echipa YB Sibiu 2014-2015 a ajuns la 17
membrii – 7 elevi din echipa precedentă care continuă programul.
Echipa a început stagiul de pregătire pentru program cu trainingul de introducere în principiile YB și cu o
sesiune de team-building. În perioada 8-9 noiembrie a avut loc training-ul de Fundraising unde s-au
prezentat aspecte legate de diferitele mecanisme de atragere de fonduri, tipurile de donatori, motivația
donatorului, modalități de abordare a donatorilor și s-a conturat strategia de atragere de fonduri pentru
perioada următoare. Aceste training-uri au reprezentat o bună ocazie să se cunoască mai bine și să înțeleagă
în detaliu etapele, regulile și principiile programului YB.
În 17 noiembrie a fost lansată campania de atragere de fonduri pentru constituirea fondului YB, echipa
propunându-și să mobilizeze suma de 1500 euro pentru finanțarea proiectelor liceenilor.
Strategia de atragere de fonduri a cuprins o serie de mecanisme pe care echipa a început să le
implementeze sau le-a realizat deja: o acțiune de atragere de fonduri în cadrul Shopping City Sibiu –
„Atelierul Colorează-ți Crăciunul”, un Spectacol de Dans, o Licitație de Experiențe.
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Echipa Fundaţiei Comunitare Sibiu
Consiliul Director:

Serfözö Levente, Președinte board – Președintele Asociația Maghiarilor din Sibiu
Sorin Rotariu, Vicepreședinte board – Manager Național, Visma Software
Adina Vintilă – Director General, Sibiu 100%
Aura Hazotă – Owner, Aditus Vero și Coordonator local, CRIES
Oana Prodan – Reprezentant vânzări Business, Orange România
Simona Marți – Manager Resurse Umane, BIOMIN România
Ștefănuță Nicolae – Consilier, Parlamentul European
Rareș Macrea – Manager Public, Prefectura Sibiu
Anabella Târnovan – Cadru Universitar, Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Echipa executivă:

Alina Morariu
Director de granturi /
Coordonator YouthBank

Membrii fondatori:

Ciprian Ciocan
Director executiv

Andreea Marin
Asistent manager

Ciocan Ciprian, Hazotă Iuliana Aura, Macrea Rareş, Mocanu Eusebia-Rodica, Muntean Florina-Olivia,
Prodan Oana, Serfözö Tunde, Rusu Radu Ciprian, Tatu Diana Cristina, Târnovan Anabella-Maria
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Parteneri:

Sponsori:

Partneri media:
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Fundația Comunitară Sibiu
Str. Constantin Noica, nr. 57, ap. 3
550169, Sibiu
office@fundatiacomunitarasibiu.ro
www.fundatiacomunitarasibiu.ro

facebook.com/fundatiacomunitara.sibiu

