,
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anual

2016

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 2016, �inanţări în valoare totală de
1.084.505,98 lei, pentru 154 proiecte din domenii
diverse precum educaţie, sport, sănătate sau servicii
sociale.

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,
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Dan Luca
Preşedinte
Consiliul director
Fundaţia
Comunitară
Sibiu

Dintotdeauna am fost fascinat de motivația oamenilor. Ce mișcă o persoană sa faca sau din
contra sa nu faca ceva? Ce face ca o persoana sa munceasca peste program cu placere si alta
sa nu se straduiasca deloc? Ce determina un grup sa se ofere voluntar pentru o cauza altruista
si alt grup sa dea scroll in continuare la pagina de social media? Raspunsul nu este unul
simplu, dar una dintre principalele surse ale acestor comportamente aparent opuse in conditii
similare, rezida in semintele pe care �iecare persoana le are plantate in propria �iinta inca din
primul an de viata. Iar aceste seminte sunt valorile personale. Ceea ce "valorizam" cel mai
mult devine lentila prin care ne uitam la lume si o vedem nu asa cum este, ci asa cum suntem
noi. Iar eu cred ca in cazul Fundatiilor Comunitare, dar si a altor ONG-urilor, in marea lor
majoritate, valoarea suprema care ghideaza toate aceste comportamente pro-actiune,
pro-compasiune, pro-dezvoltare se poate traduce in doar doua cuvinte: "Imi pasa!"
Imi pasa de calitatea vietii din orasul meu... de aceea imi pasa de suprafata de verde
disponibila sau de dezvoltarile urbanistice viitoare sau de calitatea reabilitarilor de
infrastructura. Imi pasa de calitatea educatiei din orasul meu... de aceea sprijin extinderea
Fondului Stiintescu si a Hubului cu acelasi nume, de aceea sprijin eforturile de pregatire a
dascalilor si de dezvoltare a altor forme de educatie pentru ca avem nevoie de modele viabile.
Imi pasa si de viitorul economic al orasului meu. Imi doresc ca aici sa se dezvolte hub-uri si
acceleratoare de afaceri in care antreprenori din Sibiu sa pornesca startup-uri care o sa �ie
relevante nu doar in burg, ci in tara sau chiar in lume. Suna ambitios? Da, este! Dar daca ceea
ce vrei sa faci nu te trezeste plin de entuziasm dimineata, care sunt sansele sa reusesti?
Fundatia Comunitara Sibiu a facut, cu 5 ani in urma, un mare pas in fata si a pus raspicat
"Imi pasa!". De atunci, echipa FCS a coagulat tot mai multi oameni deosebiti cu aceleasi
aspiratii si cu aceleasi trei inclinatii pro-actiune, pro-compasiune, pro-dezvoltare.
In masura in care simti la fel cu noi, te asteptam sa ne �ii alaturi ca voluntar, donator,
sustinator, sponsor, partener sau in orice alta forma crezi ca poti ajuta echipa FCS sa �ie
partenerul de care Sibiul are nevoie pentru un viitor (si mai) frumos!

Atunci când ni se pare că nu mai reușim să descoperim oameni pasionați care să-și investească
timpul pentru binele celorlalți, atunci parcă comunitaea sibană încaaercă și mai tare să ne mai
surprindă încă o dată.

Ciprian Ciocan
Director executiv,
Fundaţia
Comunitară
Sibiu

Fondul Științescu este pentru noi o oportunitate pe deoparte să înțelegem mai bine problemele
sistemului educațional așa cum se văd ele de la nivel local, interacținând cu profesori, directori
de școli, părinți și copii, dar în același timp să vedem dincolo de aceste probleme, la ce fel de
resurse are o comunitate ca a noastră să suplinească de�iciențele acestui sistem: să vorbim cu
donatori și să interacționaăm cu companii care își doresc să contribuie la dezvoltarea
generațiilor următoare. Dintre toți parcă cel mai mult îmi oferă energie și speranță tinerii “de
toate vârstele” care sunt dispuși să-și pună pasiunile și energia în folosul comunității prin ceea
ce ar putea �i poate cea mai nobilă activitate - aceea de a deveni educator pentru cei mici. Și fac
ata renunțând la timpul lor liber de după serviciu, la wekenduri, la timpul cu familia sau
pentru recreere. Fac asta cu cea mai multă responsabilitate, încercând să folosească metode
moderne de predare, tehnologii de ultimă generație, dar mai ales ascultând și respectând
personalitatea �iecărui copil în parte.
Este acea atitudine pe care am descoperit-o la educatorii Științescu, dar pe care o observăm din
ce în ce mai mult în orice domeniu spre cae ne îndreptăm atenția, care îmi dă speranța că avem
aproape de noi resursele pentru a ne construi acea comunitate pe care ne-ao dorim. Și cred în
continuare că prin Fundația Comunitară Sibiu, construim acele cadre și contexte atât de
necesare pentru acești oameni extraordinari pentru a-și folosi la maxim aptitudinile și
pasiunile pentru binele comunității.
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GRANTURI ACORDATE /DOMENIU 2012 - 2016

Mediu și biodiversitate
46.705 (4 granturi)
Protecţia animalelor
108.937 (7 granturi)

Sport
34.099 (10 granturi)

Cultură și artă
39.976 (14 granturi)

Domeniu social și
Incluziune socială
52.774 (14 granturi)

Democraţie și
participare civică
4.550 (3 granturi)

2012-2016

1.068.068

Sănătate
365.346 (16 granturi)

Educaţie
341.972 (67 granturi)

Alt domeniu
7.319 (3 granturi)

Diversitate
Spaţii publice
18.736 (4 granturi)
și comunitare
47.654 (12 granturi)

SUPORT FINANCIAR ACORDAT ÎN COMUNITATE
Granturi

Burse

498.805

Proiecte

400.000

321.780
300.000

200.000

158.442
100.804

100.000

18.762
Nr.
Granturi
Nr.
Burse
Nr. proiecte
comunitare

2012

2013

2014

2015

2016

5

32

30

47

40

0

0

2

0

0

0

1

0

2

1

TOTAL:1.098.593
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Fundaţia Comunitară Sibiu face parte din mişcarea naţională a fundaţiilor
comunitare, alături de alte 14 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.

MIȘCAREA FUNDAŢIILOR COMUNITARE DIN ROMÂNIA

2008 - 2015

46%

2016

Timișoara

2015

Dâmbovița
Galați
Brașov

2013

Ţara Făgărașului
Prahova
Oradea
Bacău

2012

Sibiu
Iași

2011

Mureș
București

2010

Covasna
Alba
Cluj
Odorheiu Secuiesc

2008

din totalul
populaţiei

Federația “Fundațiile Comunitare din România” (FFCR) s-a înființat în 2012 cu scopul de a reprezenta la
nivel național interesele fundațiilor comunitare din România, de a cultiva şi dezvolta filantropia
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 înființate în România, pentru cultivarea
și stimularea filantropiei strategice la nivel local, susținându-i pe cei care vor să investească în
comunitate.
Program iniţiat de

În parteneriat cu

Cu susţinerea financiară a

Și participarea fundaţiilor comunitare
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SemiMaraton Sibiu 2016
Semimaraton Sibiu este cel mai mare eveniment sportiv de strângere de fonduri din România iar cea de-a cincea
ediție a fost un real succes! 2500 de alergători s-au aliniat la linia de start sâmbătă, 28 mai, în Piața Mare din Sibiu,
care a devenit aproape neîncăpătoare. Alături de ei, peste 1000 de susținători au încurajat alergătorii. Printr-o
mobilizare exemplară a comunității Semimaraton, aproape 340.000 de lei s-au strâns pentru cele 21 de proiecte
sociale, depășind obiectivul general de strângere de fonduri propus de organizațiile ne-guvernamentale.
Nume organizație ﬁnanțată al ﬁnanțării

Denumire proiect

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen

Dezvățăm violența

Finanțare (lei)

Asociația pentru Protecția Animalelor și a Naturii „Animal Life”

Amenajarea cabinetului veterinar din Adăpostul Animal Life

37.232

Asociația Baby Care Sibiu

Dăm startul în viață!

89.263

Asociația Baschet Club Sibiu

Împreună sprijinim performanța micilor bastchetbaliști

Asociația Central Hub

Connecting the dots – 3D printing

Asociația Cu Verdele-n Sus

Să creștem o pădure

15.180

Asociația culturală Villa Abbatis

Bivolița contraatacă

3.503

Asociația De-a Arhitectura - ﬁliala Sibiu

De-a arhitectura în orașul meu

6.444

Asociaţia Liber la Joacă

Pauză veselă, pauza altfel

8.040

Asociația Lindenfeld

Toți copiii merită aripi! Copiii din centrele de plasamente cresc armonios

9.290

Asociația Prietenii Berzelor

Aripi pentru viitor

3.835

Asociația Prietenii Mocăniței

Hai vino iar în gara noastră mică

Asociația SOS Satele Copiilor

SOS Locul de joacă

13.754

Asociația We Help

We help Școala din Țichindeal

11.578

Asociația Diakoniewerk

Arta nu are limite

Fundația Polisano

Apă pentru viață în Cornățel

31.331

Fundația Un Copil O Speranță

Primul pas în recuperare

33.744

Grup inițiativă Este Film Festival

Este Film Festival - Ediția a doua

2.170

Asociația Spitalului de Psihiatrie Dr. „Gh. Preda” Sibiu

Voluntari pentru sănătate 1.0

9.593

Parohia Evanghelică CA Sibiu

Inima verde - Loc de joacă ecologic pentru copiii din Gușterița

Asociația 1 leu

1 leu pentru spitalul copiilor

7.357

9.468
5.346

8.342

7446

6.606
17.438
Total: 336.960

„Atmosfera electrizantă, oameni implicați, copii cu gura până la urechi și multă dăruire și determinare din partea
alergătorilor, susținătorilor, voluntarilor – asta am simțit și trăit astăzi. Cât timp există implicare, există speranța că Sibiul
devine o comunitate activă și proactivă în rezolvarea unor probleme stringente! Felicitările mele sincere, tuturor!”
Laura Vîlsan, alergător, Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
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ȘTIINȚESCU 2.0
Fondul Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale, care încurajează pasiunea pentru
știință și tehnologie în rândul copiilor şi tinerilor cu vârste între 6 şi 19 ani.
În 2016, STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) a devenit STEAM, cu adăugarea „A”-ului creativ, de la Artă, ca
o componentă de legătură între tehnologie și creativitate.
Premise:
- Credem că educația este o preocupare a întregii comunități și nu se restrânge doar la instituțiile educaționale clasice
(școli, licee, universități), la profesori și învățători;
- Oricine e pasionat de STEAM poate deveni un educator pasionat;
- Punem focus pe proiecte propuse și implementate de elevi și studenți (peer learning);
- Pilotând soluții educaționale inovative și creând resurse suplimentare în comunitate punem presiune pe o reformare,
în timp, a sistemul de învățământ public.
La sfârșitul ediției a doua de Științescu, cifrele arată astfel: cu o finanțare totală de 114.920 lei au fost aduse la viață 11
proiecte din domeniul educației STEAM. La ateliere, au participat peste 1100 de copii și tineri din județul Sibiu, iar
membrii echipelor de proiect au adunat împreună 3100 ore de voluntariat.
Nume organizație ﬁnanțată al ﬁnanțării
Asociația Puterea Educației
Carmen Popescu
Magic Science
Liliana Iamandi
Echipa Weiser
Atelierul Kinetic
Asociația Clubul Micilor Electroniști
Asociația Prietenii Colegiului „O. Goga” Sibiu
Asociația Prietenii Colegiului „O. Goga” Sibiu
Asociația pentru Excelență în Educație EUROPA
Asociația Științescu Hub
Total:

Denumire proiect
Academia micilor bucătari
LegoFun
Magic Science 2
BroCom Design - Inițiere în broderia computerizată
First steps in IoT
Essential Motion
Clubul Micilor Electroniști
Sci-Fun
Biology - how it should be
Școala Robinsonilor
Înﬁințarea asociației și amenajarea spațiului Științescu Hub
11 proiecte

Finanțare (lei)
9.057
13.200
10.000
9.200
10.300
13.923
1.0427
1.360
1.400
2.000
41.487
122.354

„Faini oameni mai are Sibiul!”, concluzionam în gând, de fiecare dată când îmi luam rămas bun de la un alt om, pe care
tocmai îl cunoscusem. Oamenii obișnuiți, cu planuri și idei îndrăznețe, sunt cei care inspiră cel mai mult.
Teia Brînză, jurnalist Capital Cultural

-
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ȘTIINȚESCU HUB
Științescu Hub este un spațiu creativ de 90 mp, destinat educației STEAM (Știintă, Tehnologie, Inginerie, Artă,
Matematică), situat în centrul orașului Sibiu, unde copiii și tinerii între 5-20 ani pot descoperi o varietate de
activități nonformale în domeniul științelor. Acesta a fost amenajat cu ajutorul unei finanțări în valoare de
41.487 lei, prin Fondul Științescu.
Centrul reprezintă o alternativă prin care copiii și tinerii pot cunoaște lumea din jurul nostru, prin contact
direct cu știința, prin experimente, proiecte DYI, metode educaționale inovative. Științescu Hub găzduiește
ateliere diverse de educație non-formală și evenimente care promovează educația pentru științe și
tehnologie.
Dintre acestea putem aminti:
• cursuri de microscopie;
• electronică și programare pentru copii;
• cursuri de robotică pentru copii;
• experimente spectaculoase de chimie și fizică;
• chimia în bucătărie;
• cursuri de broderie computerizată etc.

„În opinia mea, acest loc este plin de inspirație, pasiune și magie. Mașina de brodat electronică poate face ,
brodează singură și creează un adevărat spectacol al aței pe material. Experiența este una fantastică, ținând cont
că noi, copiii, putem coase artistic extrem de simplu iar rezultatul este unul foarte frumos.”
Mara, clasa a VI-a, Școala gimnazială numărul 25, Sibiu
„Cosmin și-a rupt unghiile de la două degete tot meșterind la Științescu Hub la roboței. I-am zis să stea acasă
două săptămâni să își revină, dar nu vrea nicicum. Mă gândesc să îi cumpăr un degetar.”
Tatăl lui Cosmin

-
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YouthBank 2015-2016
YouthBank este un program educațional non-formal prin intermediul căruia liceenii contribuie cu propriile
idei și resurse la dezvoltarea comunităților locale – abordând nevoi și creând oportunități pentru colegii lor
și pentru comunitate în ansamblu.
Programul presupune ca echipa, formată din 21 elevi din liceele sibiene, să creeze, prin mecanisme de
atragere de resurse, un fond ce va fi ulterior distribuit de membrii echipei pentru finanțarea unor proiecte cu
impact pentru comunitatea locală, propuse de colegii lor din liceele din Sibiu.
„Cert e că nimeni nu te pregătește să interacționezi, timp de un an, pe un calendar solicitant, cu o echipă de 21 de
adolescenți cu personalități și nevoi diferite, pe care îți asumi să îi «crești» într-o manieră responsabilă și oportună
pentru fiecare din ei și pentru întreaga echipă.
Din fericire, eu am dat de niște youthbankeri înțelepți, care au simțiț onestitate, când i-am anunțaț că vreau să
fim niște egali, care muncesc împreună pentru un scop comun și m-au primit cu deschidere și entuziasm.
Echipa YouthBank Sibiu a devenit, pe lângă un grup de lucru care își propunea să finanțeze tinerii mișto cu idei
valoroase, un model de relaționare interumană sănătos pentru noi toți și pentru toți tinerii care au interacționat
cu noi, dintr-o postură sau alta.” – Ana Maria Bugneriu, Coordonator YouthBank Sibiu

Nume organizație ﬁnanțată al ﬁnanțării

Denumire proiect

La ceas aniversar
Principiul de funcționare a motorului cu abur
Play as much as you can
Cărți pentru cultură
Detectivii Juniori
Festivalul luminii
Total:

Fundația Terezianum
Asociația Prietenii Mocăniței
Asociația WeHelp
Asociația Prietenii Colegiului „Octavian Goga” Sibiu
Asociația Prietenii CNPAS
Organizația Națională Cercetașii României
6 proiecte

Finanțare (lei)
2.000
1.970
1.994
7.51,6
743
2.000
9.458,6

“Prin YouthBank am reușit să identific problemele comunității, să particip cu idei bune sau mai puțin bune și să
mă implic în rezolvarea lor. Deși eu nu aveam încredere în mine, YouthBank a avut. M-a împins de la spate, m-a
scos din zona de comfort și m-a învățat să reușesc.”
Maria Severin, membru YouthBank Sibiu

-
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INNOVATION LABS SIBIU Ediția 1
Innovation Labs este cel mai mare program de pre-accelerare pentru startupuri tehnice din România, dedicat tinerilor
care au idei creative, dornici să trăiască experiența unui start-up tehnic în ecosistemul românesc de business, alături
de mentori de top – antreprenori și specialiști în domeniul tehnologiei. Participanții pornesc de la o idee pe care o
rafinează treptat și o transformă într-un prototip viabil și persuasiv, cu sprijinul mentorilor.
La Sibiu, programul a fost organizat de către Tech Lounge și Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat academic cu
Universitatea Lucian Blaga. În același timp, acesta s-a derulat și în București, Cluj-Napoca și Timișoara. În urma unui
Hackathon, la care au participat 60 de tineri, au fost selectate 7 echipe, care au beneficiat de 2 luni de mentorat. Dintre
acestea, 4 au ajuns în finala națională: Hear the picture, Noxis, Radio Tag și Smart Greenhouse. Echipele intrate în
programul de mentorat:
EasyBus - EasyBus este o aplicație pe smartphone ce te ajută să economisești timp în traficul de transport în comun,
prin localizarea exactă a autobuzelor și a sosirii lor în stație.
eCommissions – aplicație care permite să comanzi mâncare de la un restaurant ce nu are serviciu de delivery,
mâncarea comandată ajungând la client cu un taxi.
Shopping Route – aplicație ce stabilește ruta ideală într-un supermarket, pe baza listei de cumpărături din
smartphone, scutindu-te, astfel de cheltuieli în plus și timp pierdut.
SmartGreenhouse – sistem IoT ce va ajuta agricultorii să își gestioneze automat serele în care cultivă. Acesta permite
agricultorului să monitorizeze sera de la distanță, prin intermediul unei aplicații.
Hear The Picture – aplicație ce vine în ajutorul persoanelor cu dizabilități de vedere, „traducând” imaginile în sunete,
descriind conținutul.
Smart Money – aplicație de gestiune a bugetului personal, automatizată prin detecția locației în care te afli și legarea
la contul tău bancar.
RadioTag – RadioTag își propune crearea de dispozitive special programate pentru a transmite informații pe o
anumită frecvență de radio. Produsul va fi amplasat în zone turistice, în mall-uri, facultăți, dar și la evenimente de tipul
Treasure Hunt.
„Cu sprijinul mentorilor, echipele au parcurs drumul dificil de la idee la un prototip – iar acesta este doar începutul călătoriei
lor spre un produs valoros. Suntem mândri de absolvenții Innovation Labs și sperăm să se întoarcă în program ca mentori cu
experiența unor afaceri de succes!” – Răzvan Rughiniș, co-fondator Innovation Labs

-
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facebook.com/fundatiacomunitara.sibiu

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

