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Misiune
Conectăm cu sens, resursele de bine ale Sibiului.

Viziune
O comunitate vie, în orașul din care n-ai mai pleca.

Valori
Încredere, transparenţă, dezvoltare durabilă, inovare, creativitate, 
colaborare, implicare, empatie, profesionalism

Fundația Comunitară Sibiu este un finanţator privat local care identifică, promovează 
şi finanţează iniţiative şi proiecte ale comunităţii sibiene – ONG-uri, grupuri de 
iniţiativă, companii, persoane fizice – contribuind astfel la dezvoltarea locală. 
Fondurile sunt colectate, administrate şi distribuite transparent prin intermediul 
burselor sau granturilor.

În acelaşi timp, FCS pune la dispoziţia companiilor sibiene care doresc să se implice în 
comunitate, servicii de consultanţă pentru identificarea domeniilor pe care acestea le 
pot susţine şi a mecanismelor prin care pot contribui la dezvoltarea comunităţii.
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“ 2020 a fost despre reziliență, reziliență globală, națională, locală, 

organizațională. Una e când discuți despre conceptele acestea la 
workshopuri și conversații relaxate cu o cafea în mână, alta e când ai în 
față vieți omenești, spitale suprasolicitate, polarizare socială și organizații 
la limita supraviețuirii. Iar atunci când dezastrul lovește, nu mai ai decât să 
culegi ceeea ce ai semănat. 

Comunitatea sibiană a semănat timp de mai mulți ani un soi de 
solidaritate și generozitate molipsitoare care în timp de pace s-au 
materializat în zâmbete, îmbrățisări, proiecte educaționale, atunci când 
ne-am trezit cu prima pandemia a mileniului, resursele de bine ale 
sibienilor s-au putut împrăștia pentru necesitățile noului context.

Ne bucurăm că în aceste momente grele ale lui 2020 am fost aici să vedem 
și să canalizăm aceste resurse spre locurile unde era cea mai mare nevoie 
de ele: spitalele și eorii din domeniul sanitar care au fost în prima linie 
pentru salvarea a cât mai multor vieți în condiții extreme. Sibienii au donat, 
au confecționat viziere și au voluntariat în call-center-uri.

Asta înseamnă o comunitate puternică, rezilientă. Pentru asta suntem aici. 

”

Ciprian Ciocan, Director Executiv, Fundația Comunitară Sibiu
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05   CHELTUIELI / VENITURI  2020 



oComunitate.ro

Pe la mijlocul lui martie, alături de câteva ONG-uri am pornit campania 

Un spital + O comunitate, dorind să ajutăm comunitatea sibiană să 

traverseze cât mai bine era lui covid-19. Inițial, ne-am propus să strângem 

bani pentru Spitalul Județean Sibiu, despre care știam că are nevoie de 

susținere. În scurt timp însă au început să curgă mesaje cu nevoile 

existente la alte entități din sistem și rugăminți de a le ajuta. Cu toate 

greutățile și provocările situației, nu am putut să rămânem surzi la 

acestea și am decis să le venim în întâmpinare, în măsura posibilităților și 

în funcție de priorități și urgențe, pe baza consultărilor cu reprezentanții 
spitalelor. Astfel, am transformat campania în O Comunitate pentru 

Sănătate. Și chiar dacă i-am ajutat într-o măsură și până atunci, ne-am 

apucat oficial să strângem fonduri pentru: Spitalul Județean Sibiu, Spitalul 

Clinic de Pediatrie Sibiu, Spitalul Militar de Urgență Sibiu, Serviciul de 

Ambulanță Județean, ISU Sibiu și medicii de familie din oraș. 

În așteptarea valului din toamnă, ne-am orientat și spre persoanele care 

urmau să se trateze la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie. 

Ținând cont de faptul că pulsoximetria reprezintă cel mai important 
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07Fondul de Urgențăindicator al evoluției sau agravării coronavirusului, am pus la dispoziție pulsoximetre 

pentru împrumut persoanelor care nu-și permiteau să le achiziționeze, pentru a putea 

măsura saturația de oxigen din sânge în orice moment și a salva timp prețios în cazul în 

care pacientul avea nevoie să ajungă la spital. De asemenea, am pus la dispoziție și un 

număr de concentratoare de oxigen. Detalii despre sumele donate și achizițiile făcute, 

precum și partenerii care ne-au fost alături în acest demers, pe ocomunitate.ro

Fondul de Urgență

În mai 2020, am oferit 2 granturi în cadrul Fondului de Urgență, inițiat de Fundația 

Comunitară București și ING România, în parteneriat cu Fundația Comunitară Sibiu.

Astfel, au fost sprijinite 50 de familii vulnerabile de pe Valea Hârtibaciului, precum și 50 

de muncitori egipteni și tunisieni cărora le-au fost reziliate contractele de muncă.

 ONG  finanțat  Denumire proiect  Finanțare (lei)

 Asociația WeHelp!  Acoperirea nevoilor urgente ale 50 de familii 18155.25

 Crucea Roșie Română, 

Filiala Sibiu

 Acoperirea nevoilor urgente ale 50 de muncitori egipteni și    

tunisieni 7504.17

 TOTAL 25659,42

https://ocomunitate.ro/


100
companii:

2.075.767 lei
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Sumă strânsă: 
2.528.809

Total achiziții: 
1.936.618 lei

2.105
donatori individuali:

453.042 lei
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Maratonul Internațional Sibiu este cel mai mare eveniment filantropic de 

alergare din România, care se adresează alergătorilor de toate vârstele, 

atât profesioniști, cât și amatori. Organizațiile non-profit sau grupurile de 

iniţiativă propun proiecte, iar alergătorii doritori aleg câte un proiect pe 

care îl susțin prin taxa de participare. Persoanele sau companiile care 

doresc să contribuie la realizarea proiectelor pot să susțină alergătorii, 

contribuind cu sume fixe sau variabile pentru cauzele înscrise. 

În 29 august 2020, a avut loc o ediție specială și atipică a Maratonului. 
Deși pandemia ne-a dat afară  pe ușă, aproape 700 de alergători au 
intrat înapoi, unul câte unul, pe (poarta-)geam creată de artistul de artă 
contemporană Ștefan Radu Crețu, lăsând urme pentru 30 de cauze. Alți 
aproape 600 de au participat cu opțiunea Aleargă Oriunde, între 29 
august - 1 octombrie. Ediția s-a desfășurat sub tema-umbrelă #Allone, 
pusă la punct cu ajutorul prietenului Dan Perjovschi.

„A fost foarte important să generăm o oază de normalitate în această 
perioadă și să le arătăm oamenilor că se poate, dar într-un fel foarte 
responsabil”, Ciprian Ciocan, directorul executiv al Fundației Comunitare 
Sibiu.
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Nume organizație/ grup de inițiativă finanțat(ă) Denumire proiect Finanțare (lei)

Asociația „Vatra-Satului” Săcădate
Teren multifuncțional pentru practicarea în aer liber a activităților sportive 9,611.00

Asociația Joy Sibiu Centrul comunitar de educație nonformală Junior Community Club 1,960.00

Fundația Giessenlanden Intră în joc și câștigi sănătate! 16,056.00

Asociația Sus Inima Primul centru comunitar SUS INIMA 29,940.00

Asociația Grădinița Veseliei Sibiu Ludoteca Verde 7,658.00

Asociația Fanny Bäumel Casa de lângă Sinagogă Mediaș 6,049.00

Asociația Copil Unicat Toți suntem Unicat - Ne bucurăm de copilărie împreună! 10,751.00

Ciocarlan Giorgiana Ramona Curtea școlii, un loc ecologic, educativ și distractiv! 8,476.00

Asociația De Poveste
Întoarcem pe dos emoțiile – psihoterapie pentru

copiii din centrele de plasament 19,811.00

Crucea Roşie Română, Filiala Sibiu, Subfiliala Mediaş Aleea senzorială pentru copiii cu autism 9,743.00

Asociația „Rășinari Confluențe Europene” ECOplay – locuri de joacă pentru copiii din Prislop și Trainei 3,657.00

Asociația Femeilor din Sibiu Tăcerea nu vindecă violența domestică 9,787.00

Crucea Roşie Română, Filiala Sibiu Crucea Roșie Sibiu - centru educațional și de suport comunitar 6,433.00

Asociația Științescu Hub Caravana atelierelor STEAM 4,509.00

  Fundația Un Copil, O Speranță    Autism fără listă de așteptare - servicii integrate 19,397.00



13Nume organizație/ grup de inițiativă finanțat(ă) Denumire proiect Finanțare (lei)

Asociația WeHelp! We Help Școala din Săcel! 17,511.00

Asociația Capital Cultural Exercițiul 18 – un exercițiu de implicare 3,809.00

Asociația Luthelo Să (s)pun DA educației practice! 5,710.00

Asociația Pentru Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life Campanie de sterilizări gratuite câini și pisici, în satele Sibiului 21,839.00

Asociația My Transylvania Poteca Slow Food – povești despre natură 3,397.00

Asociația Diakoniewerk International Recolta speranței 7,561.00

Asociația Tură în Natură Cunoaște natura din jurul tău 2 2,255.00

Asociaţia De-a Arhitectura De-a arhitectura la sat... pe roți! 7,500.00

Asociația Pro Palatul Copiilor Sibiu Împreună reconstruim Palatul Copiilor Sibiu 7,880.00

Asociația „Prietenii Berzelor" Achiziționare unități de terapie intensivă pentru fauna sălbatică 4,505.00

Asociația Colegiul Brukenthal Sibiu Gear Maniacs – susține Robotica în școlile gimnaziale sibiene 6,579.00

Asociația Tur Alpin Căsuța din Munți 6,174.00

Asociația Dia.Logos Șura Culturală Comunitară Gușterița 7,588.00

Corpul cadeților Academiei Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu Spitalul cu liniște și zâmbet 1,853.00

Fundația Polisano Fiecare bătaie de inima contează – Spitalul Copiilor 51,211.00

Total 319,210.00
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În anul 2020 ne doream să finanțăm deschiderea unor cluburi de robotică în 

școli de cartiere și în mediul rural, după deschiderea celor 3 cluburi pilot la 

Roșia, Alțîna și Nocrich în 2019. Cum pandemia a resetat lumea din multe 

puncte de vedere, am pus pe pauză ideea și ne-am îndreptat spre o altă 

urgență de moment. 

Astfel, am oferit un grant către Antimony Science pentru realizarea unei serii 

de clipuri pe înțelesul tuturor, în care au fost explicate diverse dileme legate 

de noul coronavirus: de la diferența dintre gripă și coronavirus sau cum luptă 

sistemul imunitar cu SARS-Cov-2 la cele mai grave pandemii din istoria 

omenirii și cum selectezi corect surse credibile de informare.

Puteți urmări clipurile pe pagina de facebook Antimony Science (link) sau pe 

canalul lor de youtube (link).

ȘTIINȚESCU 4.1 14

Nume organizație/ grup de inițiativă finanțat(ă) Denumire proiect Finanțare (lei)

Antimony Science  Filmulețe COVID 10.000 lei

Total 10.000 lei

https://www.facebook.com/AntimonyScience/
https://www.youtube.com/AntimonyScience


La Hackathonul privind colectarea selectivă a deșeurilor, din  2019,  a 

apărut ideea de a crea o platformă care să poată fi accesată rapid și care 

să conțină toate informațiile legate de colectarea selectivă a deșeurilor din 

municipiul Sibiu, precum și realizarea unui clip care să prezinte parcursul 

deșeurilor, pe categorii, din casă până la stația de sortare.

Astfel, în 2020 a fost pusă pe picioare aplicația Sibiul Verde, care vine în 

întâmpinarea sibienilor atunci când nu știu unde și cum se aruncă anumite 

deșeuri, când au întrebări sau neclarități pe tema colectării selective, dar 

și când sunt în căutare de informații suplimentare sau articole 

inspiraționale. În plus, au fost lansate o serie de materiale de comunicare, 

precum clipul cu drumul gunoiului sau o serie de portrete foto ale 

muncitorilor de la stația de sortare. 

CitySense este un program de finanțare ce sprijină crearea unor 
prototipuri de soluții care contribuie la creșterea calității vieții în Sibiu: de 
la calitatea mediului înconjurător, nivelul de congestie în trafic sau 
utilizarea spațiului public la implicarea civică. Inițial, ne-am propus să 
căutăm soluții ce implică utilizarea tehnologiilor specifice Smart City-ului, 
iar pe parcurs am lărgit modul în care înțelegem ideea de tehnologie și 
felul în care o putem folosi.
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Membrii fondatori:

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

Consiliul Director:

Dan Luca, Președinte board – Fondator &amp; CEO 5AM Productivity Coaching Programme

Radu Hasan, Vicepreședinte board – Co-Founder &amp; CEO Smart Bill

Iuliana-Maria Labo, Trezorier – Co-Founder EatLocal

Stela-Maria Matioc – Manager Cultural Teatrul Gong

Alexandru-Nicolae Căinoiu – Co-Founder &amp; Project Manager AgileFreaks





office@fundatiacomunitarasibiu.ro

facebook.com/fundatiacomunitara.sibiu

instagram.com/fundatiacomunitarasibiu

www.fundatiacomunitarasibiu.ro
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