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Paradoxal, deşi criza economică şi socială din România s-a acutizat, 
filantropia românească arată mai bine decât în 2008 sau 2009. Tot mai mulţi 
oameni şi instituţii s-au implicat în activităţi ce au schimbat în bine viața 
comunităților românești. 

În 2010 am numărat cele mai numeroase campanii de atragere de fonduri 
ale organizaţiilor non-profit – adresate donatorilor individuali şi firmelor 
mici, locale. La Gala “Oameni pentru Oameni” am primit cele mai multe 
nominalizări de până acum pentru iniţiative individuale – oameni care şi-au 
asumat rolul de lideri şi au implicat pe cei din jurul lor în acţiuni vizând 
binele public.

Au apărut organizaţii noi (în special în domeniile sănătăţii şi protecţiei 
mediului) printr-un proces natural, mai autentic decât ceea ce se petrecea la 
începutul anilor nouăzeci. O reţea de fundaţii comunitare este pe cale să se 
cristalizeze şi are potenţialul de a forma o comunitate de donatori individu-
ali locali, care îşi asumă în mod direct responsabilitatea unei vieți mai bune 
în localităţile respective.

În acelaşi timp, am întâlnit – mai mulţi ca oricând – oameni care şi-au 
descoperit o nouă şi nepreţuită vocaţie: să mobilizeze resurse pentru cauze 
sociale. 

Totuşi, cu toţii am resimţit scăderea dramatică a sponsorizărilor acordate de 
marile companii. Sponsorizările sunt doar una din fațetele filantropiei, dar 
ponderea lor rămâne importantă în contextul românesc - cu toată creşterea 
înregistrată de numărul şi sumele donaţiilor individuale. 

Provocarea pentru anii ce urmează va fi dezvoltarea „infrastructurii” pentru 
donaţii: mecanisme care permit transferul eficient – şi de ce nu, repetat – al 
sumelor mici de la donatori la organizaţii, ca şi o legislaţie care recunoaşte 
şi încurajează donaţiile individuale. ARC şi partenerii săi şi-au propus 
să demonstreze că bunele intenţii, resursele private investite de donatori 
şi energia organizaţiilor non-profit se preschimbă în impact social real, 
măsurabil. Este o provocare căreia echipa noastră vă invită să îi răspundem 
împreună începând cu 2011.

Dana Pîrțoc, director executiv

“2010 a fost un an bun”  



 

68 milioane RON, valoarea proiectelor înscrise la Gala       
Oameni pentru Oameni;

9 milioane RON, investiți în comunitate de companiile 
membre LBG;

300 000 RON, acordați ca burse și granturi de 
fundațiile comunitare;

20 000  RON, atrași pentru fiecare 3000 RON 
investiți prin programul “Resurse pentru 
Viabilitate”;

5600 de donatori și contribuitori la programele 
fundațiilor comunitare;

380 de liceeni voluntari implicați în programul 
YouthBank

250 practicieni din ONG participanți la 
programele ARC;

197 proiecte de implicare socială incluse în 
programul LBG;

150 de practicieni prezenți la conferința  
„Atragerea fondurilor din comunitate”;

145 proiecte înscrise la Gala Oameni pentru 
Oameni;  

59 de finanțări acordate pentru inițiativele 
tinerilor în programul YouthBank;

10 fundraiseri cu diplomă la cursul post-     
universitar de mobilizare de resurse.  

2010 - în cifre
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La baza conceptului YouthBank stă faptul că tinerii sunt cei care vor modela 
viitorul. Paradoxal însă, oportunitățile lor de a modela prezentul nu sunt 
întotdeauna prezente. Astfel, potențialul tinerilor, creativitatea și energia 
lor sunt valorifi cate de societate doar parțial. Chiar și acolo unde există 
oportunități de voluntariat, tinerii participă rareori la luarea deciziilor. 

YouthBank oferă tinerilor un cadru în care ei să lucreze împreună și să ia 
decizii privind comunitatea din care fac parte, ei fi ind responsabili pentru 
constituirea, promovarea și administrarea transparentă a unui fond special 
destinat fi nanțării proiectelor inițiate și implementate de către liceeni pentru 
dezvoltarea comunității locale. Acest fond crează un nou val de activism și 
angajament din partea tinerilor, dându-le posibilitatea să identifi ce probleme-
le comunității și apoi să încerce să le rezolve în echipă.

Programul a fost implementat în șase orașe din țară: Alba Iulia, București, 
Cluj-Napoca, Constanța, Odorheiu Secuiesc, Timișoara. 

Rezultate în 2010:
85 de tineri implicați în echipele YB locale; 
65 000 lei mobilizati din comunitate; 
129 de proiecte propuse pentru fi nanțare 
59 de proiecte fi nanțate cu peste 122 000 lei din fondul YB; 
25 000 benefi ciari direcți și indirecți ai proiectelor fi nanțate din fondul YB; 

Dincolo de rezultate, YB a reușit să creeze o idee: indiferent de vârsta, poți 
să ai o “voce”. Nu trebuie să ai o funcție sau o condiție socială. Trebuie doar 
SĂ VREI să faci o schimbare. Iar benefi ciarii programului rămân după doi-
trei ani de implicare în cadrul programului cu această idee: EI pot.

“Am simțit din primul moment că YouthBank are încredere în mine –  vede 
nu doar cine sunt, dar și cine pot deveni cu îndrumarea potrivită. YouthBank 
mizează pe talentul și ideile tinerilor; nu ne taie elanul, nu ne dă totul pregătit 
pe tavă, ne arată că nu e vorba de scurtături, ne dă oportunitatea să ne 
maturizăm fără a ne pierde identitatea. Am învățat să dau, să ajut și am văzut 
cât de bine te simți când duci un proiect la bun sfârșit.

YouthBank îți dă tot ce ai nevoie pentru a porni într-o expediție: busola, hărți, 
rezerve de apă... Tot ce trebuie tu să faci e să-ți alegi destinația” - Ana Popescu, 
YouthBank București 

YoYoY kuouo tutuhtht BaBaB nana

www.youthbankromania.ro



Fundațiile comunitare sunt organizații fi nanțatoare locale care dezvoltă 
fi lantropia, inițiativa și spiritul comunitar, sustinand fi nanciar domenii 
diverse, cum ar fi  educația, protecția mediului, cultura, etc. Programul 
național de dezvoltare a fundațiilor comunitare este inițiat și condus de către 
Asociația pentru Relații Comunitare, fi ind realizat în cooperare cu Fundația 
pentru Parteneriat și Fundația PACT, cu sprijinul fi nanciar al Fundației Mott, 
al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe și al Romanian-
American Foundation.

La începutul anului 2010 existau două fundații comunitare în Cluj și 
Odorheiu Secuiesc. Programul susține înfi ințarea de 4-6 de noi fundații și 
sprijină consolidarea celor existente. O campanie media care a promovat 
pe plan național fundațiile comunitare și sprijinul programului a încurajat 
grupurile de inițiativă să atragă resurse pe plan local și să pună bazele unei 
fundații comunitare. 

Peste 30 de inițiative din 22 de zone au concurat pentru inițierea unei 
fundații în comunitatea lor. 10 inițiative au avut acces la consultanță din 
partea programului și seminarii naționale și locale, iar cele mai active gru-
puri și fundațiile existente au participat la câte o vizită de studiu in Marea 
Britanie. Programul a alocat 30 000 ron pentru fi nanțarea de start-up și 
75 000 ron pentru sprijin general anual al fundațiilor. Programul a promovat 
cooperarea între fundații și elaborarea unor standarde comune pentru opera-
rea profesionistă și transparentă.

În 2010, la nivelul comunităților implicate în program:
Fundațiile din Cluj și Odorheiu Secuiesc și-au continuat și crescut activi-
tatea; programul a sustinut initierea fondului regional in Cristuru Secuiesc.
Au fost înfi ințate două fundații comunitare noi în Alba și Covasna;
Grupurile de inițiativă din București, Constanța și Iași sunt avansate în 
procesul de constituire a fundației; există o inițiativă activă în Mures. 
Au fost implicati peste 5600 de donatori si contribuitori si peste 600 de 
vo-luntari, fi ind mobilizati din surse locale 600 000 ron.
300 000 ron au fost acordati in peste 100 de granturi si burse in Alba, Cluj 
si Odorheiu Secuiesc.

“Cred ca a-i ajuta pe cei din jur nu e nici o datorie morala, nici vreo con-
strangere, ci este un privilegiu” - Voicu Bojan, fotograf, inotator la Swimathon-
ul Fundatiei Comunitare Cluj.

•

•
•

•

•

Fundații Comunitare

www.fundatiicomunitare.ro



Pentru programul dedicat practicii de implicare a companiilor în comunitate, 
anul 2010 a reprezentat o perioadă de consolidare. Componenta principală a 
acestui program, serviciul London Benchmarking Group (LBG), a început 
să își arate primele roade. În același timp, ENGAGE, proiectul dedicat 
voluntariatului corporatist, a adus față în față tinerii de liceu și angajații mai 
multor companii.

În câteva cuvinte:

LBG România este serviciul dedicat măsurării efi cienței proiectelor de 
implicare în comunitate a companiilor. Încă din 2009, companiile BRD 
Groupe Societe Generale, Lafarge România și Orange România au început 
să își evalueze performanța de CCI pornind de la principiile LBG, iar în 
2010 Raiffeisen Bank s-a alăturat grupului. 

Aceste companii s-au uitat nu numai la modul în care au implementat 
proiecte în trecut, dar au ales să își îmbunătățească practica de implicare 
comunitară (CCI) testând noi mecanisme de implicare comunitară, sau 
corelând strategia de CCI a companiei la contextul din România și noile 
provocări din acest mediu.

Voluntariatul corporatist reprezintă de asemenea o arie importantă în care 
ARC a ales să sprijine companiile partenere. Astfel, în 2010, programul 
internațional ENGAGE a adus împreună tineri liceeni din București și Cluj-
Napoca, alături de voluntari ai companiilor Orange, Citibank și Kinstellar. 

Scopul programului a fost ca aproximativ 80 elevi să aibă ocazia de a se 
întâlni și discuta cu angajații acestor companii despre ce înseamnă să îți 
construiești o carieră, cum poți să îți identifi ci profesia care ți se potrivește, 
dar și ce înseamnă să negociezi, să comunici în public și să fi i responsabil 
față de comunitatea ta.

ARC și-a consolidat rolul de consultant în domeniul CCI, oferind sprijin 
companiilor, precum Royal Bank of Scotland, interesate să cunoască în pro-
funzime  mediul în care operează, atunci când vine vorba de practica lor de 
CCI. Studii interne privind voluntariatul corporatist sau alte mecanisme de 
implicare în comunitate au fost și în acest an parte a practicii noastre. 

www.lbg-romania.ro

Implicarea companiilor 
în comunitate



Gala Oameni pentru 
Oameni
Pe 11 martie 2010, Gala Oameni pentru Oameni a decernat câștigătorii celei 
de-a șaptea ediții. Gala este evenimentul care recunoaște gesturile de impli-
care în comunitate ale companiilor, organizațiilor și indivizilor din România.

A șaptea ediție a Galei a reprezentat un record: 145 de proiecte înscrise 
în concurs! În același timp, a reprezentat și un prim regres: valoarea totală 
a proiectelor înscrise a fost de 17 milioane Euro, cu 10 milioane mai putin 
decat la editia din 2009, criza economică și fi nanciară spunându-și cuvântul.

Deși se observă faptul că bugetele proiectelor de CSR s-au redus în anul 
care a trecut, companiile și organizațiile au gasit metode creative pentru a 
continua să se implice. Au fost nominalizate semnifi cativ mai multe proiecte 
de voluntariat decât în oricare dintre ultimii șapte ani.

Gala Oameni pentru Oameni este un eveniment organizat de Asociația 
pentru Relații Comunitare și de Camera de Comerț Americană în România. 
BRD Groupe Societe Generale a fost partenerul național al evenimentului. 
Vodafone România și Lafarge Romania au susținut această ediție ca sponso-
ri. Gala s-a bucurat de asemenea de parteneriatul cu Fundația Post Privati-
zare, de sprijinul partenerilor media TVR și HotNews precum și al 
esimplu.ro, LumeBuna.ro și stiriong.ro.

Printre câștigătorii ediției 2010 s-au numărat: 
Crucea Roşie din România pentru “Banca de alimente”
Laura Iosub – Fundația Hospice Casa Speranței – premiul pentru cel mai 
bun coordonator de atragere de fonduri;
UniCredit Ţiriac Bank – cel mai bun program de voluntariat corporatist  
“Gift Matching”;
MOL Romania pentru cel mai bun program comunitar al unei companii, 
programul “Spaţii Verzi 2009”;
Asociaţia “Ovidiu Rom pentru cea mai bună campanie de atragere de fon-
duri “Adoptă o Şcoală”.

”Gala Oameni pentru Oameni 2010 a fost un eveniment special pentru 
asociația noastră, � ind printre oameni mari, cu su� ete mari și care dăruiesc 
atât de mult celor din jur. Suntem onorați că am putut �  și noi printre ei. Vă 
multumesc pentru această seară foarte frumoasă și emotionantă” - Marta 
Pozsonyi, Slow Food Turda

www.gala.arcromania.ro



ONG

În 2010, peste 250 de practicieni și peste 100 de organizații au benefi ciat 
de serviciile ARC.

Consultanță
Programul de consultanță lucrează cu organizații care au determinarea 
de a-și îmbunătăți practica și rezultatele în atragerea fondurilor. 

2010 a fost anul în care au benefi ciat de consultanță tehnică pe implemen-
tarea unor metode de atragere de fonduri. 10 organizații active în protecția 
mediului (programul Filantropie pentru Verde, inițiat de Fundația pentru 
Parteneriat). Proiectele sunt încă în desfășurare, însă ceea ce am descoperit în 
procesele de consultanță este faptul că organizațiile au resurse umane puține, 
însă pot fi  creative și hotărâte să demonstreze că mediul poate strânge fonduri 
în România.

Procese de consultanță au fost desfășurate cu alte cinci organizații și au 
urmărit dezvoltarea unor campanii de atragere de fonduri, a planului de 
atragere de fonduri sau abordarea unor aspecte de dezvoltare organizațională.

Cursuri și seminarii
Cursurile și seminariile s-au adresat practicienților care aveau nevoie de 
informații practice și structurate, pentru a implementa metode de atragerea 
fondurilor în organizațiile din care fac parte.

ARC a continuat cursurile introductive în atragerea de fonduri din comu-
nitate și a inițiat o serie de cursuri și seminarii pe aspecte specifi ce legate de 
comunicare online, dezvoltarea unor surse alternative de venit și  
leadership. 

Cursul postuniversitar, dezvoltat împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, a fost axat pe crearea unor conexiuni între marketing, 
comunicare și atragere de fonduri și pe introducerea studenților în practica 
internațională, precum și în cea din România. Ca urmare a cursului 
post-universitar, cei 10 studenți și-au exersat abilitățile, și-au structurat 
informațiile și cunoștințele din domeniu și au construit un plan de atragere de 
fonduri pentru organizațiile în care activează.

“Vă mulțumesc pentru tot ce am învățat și în mod sigur voi mai învăța de la 
voi. Dincolo de cunoștințe și abilități, mie personal mi-ați transmis ceva mult 
mai de preț: PASIUNEA” (participant curs post-universitar)

Atragerea de fonduri



ONG
Conferința „Atragerea Fondurilor din comunitate”
2 zile, 19 ateliere, peste 20 de vorbitori din țară și din regiune, peste 150 
de participanți. În 2010 am avut ediția cu un număr record de participanți! 
Tema centrală a conferinței a fost „Atragerea fondurilor în era digitală” și 
a avut ca invitați pe cei mai activi fundraiseri din România, specialiști în 
new media din Marea Britanie și responsabili CSR din companii mari din 
România.

“A fost cea mai interesantă și dinamică dintre conferințele la care am par-
ticipat! M-a energizat, așa cum îmi doream și mi-a clari� cat prioritățile! 
Experiențele profesioniștilor din domeniu au reprezentat un real suport” 
(participant conferință)

Granturi
Fondul Resurse pentru Viabilitate caută organizații pentru care fi nanțări mici 
pot aduce transformări mari la nivelul metodelor abordate, al numărului de 
donatori noi și al creșterii fondurilor atrase din comunitate.

În medie, o fi nanțare de 2 800 eur a atras peste 20 000 eur!

Cele patru organizații (Asociația Părinților din Școala 179, Asociația pentru 
Modernizarea Spitalului de Urgență Zalău, Asociația Vasiliada și Asociația 
Caritas Eparhial Oradea) care au primit fi nanțare, își implementează planul 
de atragere a fondurilor prin care abordează categorii noi de donatori, 
experimentează metode noi sau cresc efi ciența unor metode deja practicate 
(direct mail, colecte stradale, licitații, abordări față în față). 

Rețeaua APARTE
Construirea profesiei de fundraiser cere un efort comun al organizațiilor care 
au încredere în această practică și vor să îmbunătățească profesionalismul și 
etica în mobilizarea fondurilor din România.

În 2010 au avut loc două întâlniri de lucru ale rețelei, axate pe schimbul de 
experiență și planifi carea unei campanii comune membrilor rețelei. Reteaua 
include acum 22 de organizații care promovează și aderă la o practică etică 
în atragerea fondurilor din comunitate.

www.retea.arcromania.ro

Servicii pentru ONG-uri



Raport

Bilanțul anual organizațional pentru anul 2009 a fost auditat 
de către KPMG România. Auditul pentru anul 2010 este în 
curs de realizare.

Au beneficiat de un audit financiar independent programul 
YouthBank și programul de fundații comunitare (perioada 
ianuarie - mai 2010). 

Venituri ARC 2010  RON 
 Venituri înregistrate în anul 2009 pentru 2010  508,022
 Intrări 2010  
 Program ONG  
 CEE Trust for Civil Society 187,052
 Fundația pt. Parteneriat (Filantropie pt. Verde) 29,100
 Sponsorizare Aegon, Conf. atragere de fonduri 4,109
 Recuperare costuri cursuri și conferință ONG 49,094
 Program CSR  
 UPJ (Program Engage) 15,304
 Sponsorizare Raiffeisen 30,094
 Sponsorizare Lafarge 22,527
 Sponsorizare RBS 24,813
 Sponsorizare BRD (Gala Oameni pt. Oameni) 30,800
 Sponsorizare Vodafone (Gala Oameni pt. Oameni) 20,643
 Program Fundații Comunitare  
 Fundația C.S. Mott 459,690
 CEE Trust for Civil Society 59,341
 Romanian American Foundation 169,975
 Program YouthBank  
 FDSC, YB 2009-2010 94,697
 Sponsorizare BRD,YB 2009-2010 53,200
 Sponsorizare BRD, YB 2010-2011 30,000
 BCAF 6,650
 Fundația Dinu Patriciu 43,100
 Alte sponsorizări YB 24,270
 Eurasia 14,528
 Program mecanisme donații  
 Donații SMS (cazuri individuale) 105,607
 Sprijin general, altele  
 Fundația C.S. Mott 174,843
 Donații programe ARC 44,582
 Activitități economice 118,787
 Dobânzi 59,086
 Prevederea 2% 1,154
 Subtotal intrări 2010 1,873,045
 Din care venituri aferente anului 2011 222,163
 TOTAL venituri 2010 2,158,904

Venituri înregistrate în anul 2009 pentru 2010 RON
Donații SMS (cazuri individuale) 95,789
FDSC, Programul Youth Bank 112,023
Fundația CS Mott, Program fundații comunitare 143,694
CEE Trust for Civil Society, program ONG 108,606
Sponsorizări 32,200

UPJ, program CSR 15,710
Venituri înregistrate în 2009 pentru 2010 508,022



Financiar

Costuri ARC 2010  
Capitol bugetar RON
Resurse umane (cost total salarial) 560,440 
Consultanți și evaluatori externi 82,485 
Costuri birou (chirie, utilități, consumabile) 75,123 
Comunicații (telefon, internet, hosting web) 31,388 
Poștă 1,541 
Echipament, mobilier, resurse informaționale 63,768 
Materiale tipărite, campanii 124,524 
Granturi, donații DMS 320,081 
Travel național și internațional 
(transport, cazare, per diem)

143,710 

Evenimente 160,598 
Dezvoltare organizațională 
(burse, taxe de participare, întâlniri interne)

12,817 

Subtotal ARC 1,576,477 
  
Costuri parteneri ARC  
Parteneri program fundații comunitare - CS Mott 153,238 
Parteneri parteneri fundații comunitare - RAF 41,381 
Parteneri locali YB 108,976 
 303,595 
TOTAL COSTURI 2010 1,880,071
 
 



Comitetul de conducere
Anca Harasim - Director Camera de Comerț Americană în România
Laszlo Potozky  - Director Fundaţia pentru Parteneriat
Ciprian Tărâcă - Business partner BCMS
Andreea Roșca - Consultant comunicare
Adrian Ciorna - Consultant atragere de fonduri
Peter Barta - Director executiv Fundația Post-Privatizare

Au mai făcut parte din consiliul de conducere al ARC: Adriana Stoica 
(United Way Romania), Florin Moisa (Centrul de Resurse pentru 
Comunitățile de Romi), Mariana Salagean (Centrul de Resurse pentru       
Diversitate Etnoculturală)

Echipa ARC în 2010
Dana Pîrțoc - director executiv
Alina Porumb - director program fundații comunitare
Cătălin Gheorghe - director comunicare
Roxana Sofică - manager programe ONG și publicații
Ioana Szatmari - coordonator programe sector de afaceri
Mădălina Ionescu - coordonator relații publice/reprezentant București
Camelia Mateș - coordonator program fundații comunitare
Cristina Barsony - coordonator resurse informaționale
Ioana Zăhan - coordonator administrative
Adina Cristea - coordonator program YouthBank
Adina Marincea - coordonator program YouthBank București

Aurelian Sofică 
Iulia Munteanu
Mihaela Giurgiu
Radu Florea
Sorin Axinte
Alin Vaida
Iulia Munteanu

Susținători și voluntari

Echipa



Juriul galei 2010
Dana Deac, Director TVR 1 
Andreea Roşca, Publisher Money Express
Mihaela Geoană,  Preşedinte Fundaţia Renaşterea 
Cristiana Copos, Director General Ana Co 
Cosmina Frîncu, CSR & Sponsorship Manager BRD Groupe Société Générale 
Elena Şerban, Director executiv Fundaţia Vodafone România 
Adela Popescu, Communication and PR Manager Ringier 
Georgiana Pogonaru, Director General ROMCOLOR 2000
Roxana Vitan, Executive Director Romanian-American Foundation
Camelia Săvoiu, Manager Comunicare Lafarge România
Alessandra Stoicescu, Realizator Antena 3
Péter Barta, Director executiv Fundaţia Post Privatizare 
Dorel Şandor, Director Centrul pentru Studii Politice şi Analize Comparative 

programului Fundatii Comunitare
Andreea Roșca, consultant comunicare
Dan Pascariu, președinte UniCredit Tiriac Bank
Marius Ghenea, antreprenor și business angel
Peter Barta, director Fundația Post Privatizare
Gabriel Biriș, partener Biriș-Goran
Cătălin Ștefănescu, realizator TV

Comitetul de selectie Resurse ptr Viabilitate
Simona Șerban, director Fundația Comunitară Cluj
Cristiana Ionescu, consultant atragere de fonduri

Mulțumiri

Sponsori & suporteri
Aegon
BRD
Danone
KPMG
Lafarge
Orange
KFC
Vodafone
Raiffeisen Bank
Royal Bank of Scotland
Terapia Ranbaxy
Ursus Breweries

Instituții finanțatoare: 
Fundaţia Charles Stewart Mott 
Romanian American Foundation 
Trust for Civil Society in CEE 
EEA Grants prin FDSC 
Fundația Dinu Patriciu 

Comitetul consultativ al



Contact
   

Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 4, Ap. 7
400699 Cluj Napoca, ROMANIA
    

Calea Plevnei 46-48, sector 1
București, ROMANIA
Tel: (40) 264 406388 (Cluj)
Tel: (40) 31 1011330 (București)
Fax: (40) 264 406389 (Cluj)

www.arcromania.ro   
www.fundatiicomunitare.ro
www.youthbankromania.ro
www.gala.arcromania.ro
www.retea.arcromania.ro
www.lbg-romania.ro
www.doilasuta.ro
    

/Asociatia-pentru-Relatii-Comunitare

/arcromania

/arcromania

Finanțatori

/feeds.feedburner.com/ARCRomania

Parteneri - fi nanțatori

Parteneri

Parteneri externi

Parteneri media

Sponsori

Membri LBG

graphic design by ioana dum
itrașcu


