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Filantropie bună 

Poate vi se pare un pleonasm titlul 
acesta, pentru că filantropia nu poate 
fi decât bună. Dar în 13 ani de activism 
în domeniul filantropiei înveți că 
există nuanțe și în bunătate și că, dacă 
vrei ca donațiile să se transforme în 
schimbare socială, la orice scară ar fi 
ea, trebuie să înveți să le discerni.

Așa că ne-am așezat în jurul unei mese și am făcut 

o listă cu ce înseamnă filantropia bună, din expe-

riența noastră, din ce am văzut în toți acești ani în 

motivațiile oamenilor, în felul în care aleg unde do-

nează și care e relația lor cu cei care primesc banii.

Filantropia bună este cea altruistă, făcută în 

beneficiul celorlalți. Se uită la nevoile reale ale 

celor ajutați și îi tratează cu respect, cu demnitate. 

Caută să rezolve cauzele problemelor și încearcă 

să înțeleagă contextul în care ajunge donația. Știe 

cum acționează cei care primesc banii și că efecte-

le lor sunt pozitive pentru toată lumea. Urmărește 

să vadă ce s-a întâmplat cu donația. Donează și 

cu inima, și cu creierul, către cauze care respectă 

adevărul și demnitatea beneficiarilor. 

Filantropia bună înseamnă că toată lumea care e 

corectă are o șansă reală la resurse, în mod egal și 

transparent.

Vedeți, n-am zis nimic despre sume. Pentru că 

filantropia bună nu e determinată de valoarea 

donației. Orice sumă, donată cu cap, schimbă 

ceva. De aceea ne străduim de atâția ani să le dăm 

șansa tuturor celor care vor să doneze, oricât de 

puțin, să o poată face în siguranță, pe termen lung, 

către cauze care respectă beneficiarii și donatorii. 

De aceea ne asigurăm că există un proces de veri-

ficare și raportare, pentru ca alegerile oamenilor să 

fie mai ușor de făcut și mai informate. Decizia e în 

final a donatorului, dar vrem să aibă condițiile și in-

strumentele necesare să fie donatorul care dorește 

să fie, fără dubii, fără regrete. Pentru că, dacă vrem 

o societate plină de oameni care donează, trebuie 

să le dăm încrederea că iau cea mai bună decizie 

posibilă.

Dana Pîrțoc, CEO ARC
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TIMELINE 2014

IANUARIE

APRILIE

MAI

SEPTEMBRIE

FEBRUARIE

OCTOMBRIE

DECEMBRIE

NOIEMBRIE

IUNIE

IULIE

AUGUST

MARTIE

- Lansarea ghidului „Primele 100 

de zile ale unui fundraiser”

- Conferința Națională 

de Fundraising

- 1.000.000 de euro donați 

prin SMS pe donatie.ro

- Cursul Campanii de SMS

- 3.333 de donatori prin Debit Direct

- Am anunțat câștigătorii Burselor ARC pentru 

  Jurnalism despre Filantropie

- Lansarea noului site donatie.ro

- Lansarea programului de granturi pentru 

fundații comunitare

- Lansarea granturilor pentru atragerea de 

donatori recurenți

- Lansarea programului de consultanță 

Punți pentru resurse

- Am mers la International Fundraising 

Conference la Amsterdam

- Număr Dilema Veche dedicat 

donatorilor și donațiilor

- Am lansat Ghidurile practice pentru 

atragerea de fonduri prin SMS și prin 

debit direct

- Gala Oameni pentru Oameni

- Alex Dinu devine Voluntarul de 

Profesie Vodafone al ARC

- Conferința Națională a Fundațiilor Comunitare

- Înființarea Fundației pentru Implicarea Tinerilor

- Prima tabără de storytelling și prezentări 

  pentru fundraising

- Cursul Raportare de CSR

- Serie de articole dedicate Donatie.ro în Libertatea - 3 campanii de fundraising prin SMS pentru 

victimele inundațiilor din România și Serbia

- Întâlnirea regională „Platforme de 

donație & instrumente electronice 

care stimulează generozitatea” 



4 Raport anual ARC 2014

ARC sprijină filantropia 
în România de 13 ani

De 13 ani construim prin filantropie viitorul pe care ni-l dorim 
pentru România. Filantropia responsabilă are capacitatea de 
a schimba relațiile dintre oameni și o susținem pentru a ajuta 
România să devină o societate echitabilă, în care fiecare are 
șansa la o viață bună.

• 4.857.693,29 USD mobilizați prin toate mecanismele 

puse la dispoziție de ARC

• Sisteme noi de donație prin SMS și Debit Direct 

• A doua țară din Europa cu donație recurentă prin SMS 

• 536.250 de donatori individuali anuali

• 27.017 de donatori recurenți

• O comunitate de fundraiseri, donatori și organi-

zații, precum și o mișcare de fundații comunitare, 

consolidate prin mai mult de 10 ani de evenimente 

dedicate: Gala Oameni pentru Oameni și Conferința 

Națională de Fundraising

ARC PE SCURT:

PREMIERE SI EVOLUTIA BUGETULUI ARC ÎN PRIMII 12 ANI

Prima campanie națională 
de promovare a filantropiei.

Primul studiu despre cât de 
generoși sunt românii, pentru 
ce cauze dau și cât.

Prima Gală care recunoaște și 
face publice gesturile de filan-
tropie.

Prima conferință națională de 
CSR din România dedicată ex-
clusiv specialiștilor din mediul 
de afaceri și prima conferință
de atragere de fonduri desti-
nată organizațiilor.

$86.974 $89.438 $112.6592002 2003 2004
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ÎNVĂȚĂM ONG-urile să atragă 

transparent fonduri locale, pe 

care se pot baza pe termen 

lung, respectând în același 

timp oamenii pe care îi ajută.

AJUTĂM companiile și dona-

torii să găsească organizațiile 

și cauzele care li se potrivesc 

și să urmărească ce s-a întâm-

plat cu banii.

SPRIJINIM oamenii din 

orașele din toată țara să se 

organizeze în fundații comu-

nitare și să-și rezolve singuri 

problemele locale.

CONSTRUIM sisteme 

care funcționează și ajută 

organizațiile să se descurce 

singure pe termen lung.

Administrăm donațiile prin SMS - pentru că avem 

o relație de încredere cu companiile de telefonie.

Am ajutat 15 orașe să-și înființeze fundații 
comunitare care organizează, printre altele, 

Swimathon-uri și alte evenimente comunitare.

Lucrăm cu Vodafone, Orange, Avon, Raiffeisen 

și alte companii care fac competiții de granturi 
pentru ONG-uri și asigurăm standardizarea și 

transparența acestor competiții.

3 LUCRURI DE CARE SIGUR AI AUZIT 
ȘI CARE EXISTĂ DATORITĂ ARC
———

1

2

3

Am adus împreună organizații 
mari și donatori și am strâns 
$180.000 pentru comunitățile 
afectate de inundații.

Testăm fezabilitatea fundațiilor 
comunitare.

Prima întalnire dintre organizații și inves-
titori în proiecte care produc schimbare 
socială. S-au strâns $97.300 în 2 ore; 
evenimentul a fost difuzat de TCM. 

Primul program de donații salariale din  
România pentru Coca Cola.

Începe YouthBank, pilot la Cluj.

Programul de donații salariale al 
BRD - Groupe Société Générale 
care a mobilizat în primul an 
1.200 de donatori.

$260.000 $392.230 $602.9482005 2006 2007
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CUM AM CRESCUT
———

Am început în Cluj, în 2002, în doi oameni și 

jumătate.

Ne apropiam de aderarea la Uniunea Europeană, 

ceea ce avea să însemne reducerea dramatică 

a sprijinului financiar extern. Mii de oameni care 

depindeau de ajutorul ONG-urilor ar fi avut de 

suferit. Am început prin a vorbi cu ONG-uri despre 

cum pot găsi susținere în comunitățile lor. 

Foarte curând după aceea, companiile au devenit și 

ele partenerii noștri, pentru că resursele și vizibilitatea 

le recomandau ca un potențial nou-finanțator al 

proiectelor dedicate comunităților din România.  

Împreună cu AmCham am organizat prima 

Conferință de CSR din România, am adus împre-

ună reprezentanți ai companiilor, guvernului și 

societății civile în Gala Oameni pentru Oameni. 

Continuăm și astăzi să lucrăm cu companii multi-

naționale și românești pentru a dezvolta practica 

de implicare în comunitate și CSR.

Un pas logic a fost să construim capacitate la nivel 

local pentru ca oamenii care au nevoie de ajutor 

și cei care doresc să-l ofere să se poată întâlni mai 

simplu și să lucreze împreună mai eficient. Așa a 

apărut mișcarea de dezvoltare a  fundațiilor comu-

nitare. Am început în Cluj în 2006 și până în 2014 

am inițiat astfel de organizații dedicate rezolvării 

problemelor locale în alte 14 comunități.

Din ce în ce mai mult, în România, ca peste 

tot în lume, sprijinul vine mai degrabă de la 

oameni și mai puțin de la organizații finan-

țatoare și companii. Ne-am întrebat de ce 

oamenii nu donează deși își doresc să ajute. 

Am aflat că oamenilor le lipsesc instrumentele 

de donație care să facă gestul simplu. 

În doi ani am reușit, împreună cu partenerii 

Orange, Cosmote/Telekom, Vodafone, BCR, 

BRD, Banca Transilvania, ING, Raiffeisen Bank și 

UniCredit Țiriac Bank, să construim sistemul de 

donații prin SMS și cel de Debit Direct.

Donatorii individuali sunt oamenii care au un 

interes pe termen lung și atașament față de 

cauzele sau comunitățile pe care le ajută. De 

multe ori le lipsesc informații, instrumente și 

cadrul în care să poată vorbi despre gestul de a 

da fără a fi judecați sau asaltați. De aceea lucrăm 

cu toți aceia care doresc să ajute și vor să fie din 

ce în ce mai buni în acest sens.

Iar oamenii din 2002 sunt încă aici și, împreună 

cu alți 19, înseamnă Asociația pentru Relații 

Comunitare. Avem birouri în Cluj și în București 

și am plantat semințele generozității în alte 13 

orașe din România. Mergem oriunde e nevoie 

de noi în țară sau peste graniță. 

Am adus London Benchmarking Group în 
România pentru a susține companiile să 
măsoare și să evalueze investițiile în co-
munitate.

Două fundații comunitare înființate și o stra-
tegie de dezvoltare pentru următorii 10 ani.

Youth Bank devine program național 
ajutând tinerii să își înțeleagă comunita-
tea cu problemele și soluțiile posibile. Ei 
strâng bani, selectează proiecte pe 
care le finanțează și apoi le evaluează 
și monitorizează.

Prima conferință națională de 
CSR din România dedicată ex-
clusiv specialiștilor din mediul 
de afaceri și prima conferință
de atragere de fonduri desti-
nată organizațiilor.

$464.810 $424.909 $679.3492008 2009 2010
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AUDIT
———

Suntem transparenți în tot ce facem: de la selecta-

rea partenerilor și a echipei la utilizarea fondurilor 

pe care le atragem, fie că sunt din surse private 

sau publice. 

Publicăm din 2002 rapoarte anuale de activitate și 

am fost auditați de RSM Scott si KPMG.

Lansăm sistemul de debit direct 
care va revoluționa atragerea de 
fonduri de la donatori individuali.

Lansăm donatie.ro, sistemul care le 
permite donatorilor să aleagă cea 
mai simplă cale de a face o contri-
buție pentru  campanii verificate.

Primul cerc de donatori din România, 
50.000 USD strânsi din donații mici 
ale celor 350 de donatori participanți, 
1.200.000 USD strânși prin SMS și 
1.400 de donatori de debit direct.

Apare raportul de dezvoltare dura-
bilă, realizat de ARC pentru Lafarge 
România.

$589.542 $625.366 $836.4302011 2012 2013
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Cu toții avem o dorință puternică de a face bine. De a ajuta. Și totuși ezităm de 
multe ori sau ne retragem din relațiile de ajutor pentru că am fost răniți. Pentru 
că nu știm ce se întâmplă cu banii pe care îi donăm, nu ni se mulțumește, nu 
știm astfel dacă am contat și dacă s-a produs schimbarea pe care o doream. 
Sau nu avem încredere în cei care ne cer.

Schimbăm vieți

În Dor Mărunt, sat din sudul României, femeile nu au unde 

să câștige bani, se luptă cu alcoolismul bărbaților și încearcă 

să le dea tot ce pot mai bun copiilor lor. Au venit către 

cerc cu ideea de a face un atelier de croitorie unde să se 

întâlnească și să muncească împreună. Motivația de a fi 

împreună le-a dat-o Elena, mamă a doi copii, cu ambele 

piciore amputate și ca atare condamnată în sat la o viață de 

excludere din comunitate. Cei 3.000 de dolari strânși au 

devenit, printre altele, șansa la o viață decentă pentru șapte 

mame din satul Dor Mărunt, care au putut să își cumpe-

re mașini de cusut și să utilize atelierul în spațiul oferit de 

școală. După aproape doi ani, au contracte cu restaurante 

pentru care cos fețe de masă, plătesc impozite și, mai ales, 

au libertatea de a-și crește copiii cu tot ce au nevoie. 

În 2012, Mădălina Marcu, unul dintre consilierii 

de filantropie din ARC, a mers la Londra pentru a 

vedea cum oamenii se întâlnesc pentru a dona 

împreună. TFN organizase până atunci peste 1.000 

de evenimente și strânsese peste 7 milioane de lire 

pentru cauze locale, alese de membrii cercurilor 

de donatori. A vorbit cu fondatorii rețelei, a 

participat la câteva evenimente și s-a întrebat: oare 

puteau donatorii români să se organizeze la fel și 

să fie ei cei care inițiază o donație, în loc să aștepte 

să li se ceară, să construiască încredere?

Avea să afle curând: primul cerc de donatori s-a 

înființat în primăvara lui 2013 la București. Zece 

oameni au acceptat să vorbească despre de ce 

și cum dau, ce-i face triști și ce-i face fericiți și au 

decis să facă primul cerc de donatori. 

O lună mai târziu, și-au adus prietenii, le-au 

povestit despre ce le pasă, despre comunitățile 

rurale din sudul României și le-au cerut să li se 

alăture. Șaizeci de oameni au donat, pentru trei 

proiecte, 10.000 de dolari. 

Și mai mult, au putut să vadă cât de repede banii 

donați cu cap schimbă vieți nu doar pentru o zi, 

ci pentru totdeauna. 
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„Momentul meu favorit din 2014 a fost când Iolanda 

Gheorghe a prezentat cercului de donatori din Ploiești 

proiectul său prin care reușește să ofere o soluție 

femeilor din satele din Prahova să „ia din pripă” cancerul 

și să poată ajunge să se trateze înainte de a fi prea târziu. 

Voluntar, cu ajutorul medicilor prieteni din satele vecine 

Ploieștiului, doamna Gheorghe învață femeile care se 

adună în cea mai mare sală din sat, direct de la câmp, 

cum să identifice semnele de boală. Pe elevele de la 

Școala Sanitară le-a cooptat într-un program de asistență 

rapidă astfel încât să-și poată ajuta vecinii și să intervină 

până ajunge, sau în locul ambulanței. E un început de 

medicină comunitară și de inovație cu resurse minime 

care m-a inspirat și m-a făcut să reapreciez filantropia ca 

mecanism ce poate crește un astfel de sistem.

MĂDĂLINA MARCU, Director dezvoltare resurse

La sfârșitul lui 2014, avem 787 de donatori implicați în peste 

zece cercuri de donatori, care au strâns peste 315.000 de 
lei. Din donații de 150 de lei. 150 de lei înseamnă aproximativ 

10% dintr-un salariu mediu în România. În Marea Britanie, 

donația medie este aproximativ 1% din venitul mediu. 

Schimbarea produsă de cercurile de donatori este majoră 

pentru că oameni care au venituri medii și puțin peste fac 

bine cu cap, multiplicând resursele și încrederea astfel încât 

filantropia să nu mai fie doar un gest punctual, fără ecou.

Și toate acestea s-au întâmplat datorită faptului că un om a 

pus în practică viziunea organizației sale: le-a oferit dona-

torilor șansa să ia inițiativa procesului filantropic și ei, mai 

departe, le-au oferit unor oameni șansa să își ia în mâini 

destinul și să fie independenți financiar. 

12 
întâlniri de cercuri de donatori
———

530 
donatori 
———

181.119 
de lei donați în întâlnirile din 
București (TFN Romania, CeRe și 
PACT), Cluj, Iași, Făgăraș, Ploiești 
și Sibiu
———

în 2014
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Așa cum îi încurajăm pe donatori să se întrebe cum ar putea ajuta, 
îi ajutăm și pe fundraiseri să știe să răspundă la întrebarea aceasta. 
Nu doar cu vorba, deși Cătălin Gheorge și Roxana Sofică, cei doi 
consultanți și traineri de fundraising, țin multe cursuri și lucrează 
individual cu multe organizații, ci și cu fapta: oferim periodic granturi 
pentru costuri de fundraising care au un ROI de 5:1. 

Consultanță pentru ONG-uri
———

„Când faci consultanță în atragere de fonduri 

cu organizațiile neguvernamentale e cam ca 

în povestea cu bătaia aripilor de fluture: pot 

ridica doar un fir de praf sau pot stârni un 

uragan. Să îți dau un exemplu: o organizație 

micuță, dar foarte inimoasă și energică, ne 

cere ajutorul în angajarea unui coordonator de 

atragere de fonduri. Îi ajutăm în procesul de 

selecție să identifice omul cel mai bun. Apoi 

lucrăm cu ei la identificarea priorităților și dez-

voltarea unui plan de atragere de fonduri. Apoi 

aflăm că o companie poate investi în sustena-

bilitatea lor printr-o finanțare. Acum au un site 

mai bun, fac mici evenimente de atragere de 

fonduri folosind platforme ca Galantom și au 

100 de donatori noi de pe Bursa Binelui. 

Zilele trecute voluntarii lor au învățat să interac-

ționeze cu oamenii pe stradă pentru campania 

2% și au avut un weekend de succes. Rezultatul 

final? Zece copii din centrul lor de îngrijire au 

un somn mai bun fiindcă au avut resursele 

necesare să le cumpere paturi noi cu saltele 

mai bune. Și peste 150 de oameni au descoperit 

cât de ușor este să fii generos și să ajuți niște 

copii să crească mai sănătoși. Și o organizație 

are acum mai multă încredere că în comunitate 

pot fi găsite resursele de care au nevoie pentru 

a aduce bucurie și o viață decentă.” 

Cătălin Gheorghe, Director program ONG
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Ne-au sprijinit în programele 
prin care schimbăm vieți:

Susținători și prieteni
Adriana Pușcaș, Andreea Roșca, 
Angela Galeța, Andrei Chirtoc, 
Andrei Pungovschi, Bogdana 
Diaconu, Beatrice Weber, Camelia 
Săvoiu, Carmen Barta, Ciprian 
Ciocan, Cătălina Amihăiesi, 
Cătălina Azamfirei, Craig Mullaly, 
Cosmina Frâncu, Cristina Haita, 
Gabriel Solomon, Georgiana 
Iliescu, Georgiana Timar, Ioana 
Petrea, Ioana Rădulescu, Ionuț 
Sibian, Laura Tytler, Livia Moisii, 
Mario DeMezzo, Mihaela Perianu, 
Mihai Leaha, Mona Dârțu, Oana 
Kelemen, Rachel Sargent, Răzvan 
Oltean, Roxana Beicu, Péter Barta, 
Suzana Gras, Tony Myers, Tudor 
Mușat, Voicu Bojan

Sponsori și parteneri 
BRD - Groupe Société Générale,  
Friends Advertising & Fundația 
Friends for Friends, Fundația 
pentru Dezvoltarea Societății 
Civile, Fundația Vodafone 
România, Raiffeisen Bank, 
Romanian American Foundation, 
Transylvania College Cluj, 
Triba Film, Vodafone România.

>10 
organizații au primit consultanță de fundraising: 
de la recrutarea fundraiserilor la auditul și dezvoltarea 
strategiei de atragere de fonduri.
———

>130 
de fundraiseri de la 77 de ONG-uri au participat la ediția 
a XI-a a Conferinței Naționale de Fundraising, unde au 
învățat despre cele mai eficiente metode de atragere de 
fonduri de la Craig Mullaly și Laura Tytler, doi britanici 
care se ocupă de fundraising direct de la zeci de mii de 
donatori individuali, și de la experți români care inovează 
în acest domeniu.
———

>70
de fundraiseri de la 55 de ONG-uri au participat la cele 8 
sesiuni de training organizate de ARC de-a lungul anului 
pe teme precum Campanii de SMS, Atragere de fonduri 
de la companii sau Fundraising peer-to-peer.
———

>12
fundraiseri au participat la prima Tabără de Storytelling și 
Prezentări pentru Fundraising, organizată de ARC. Timp 
de patru zile, fundraiserii au învățat să spună povestea 
cauzei lor, să o fotografieze corect și să o prezinte 
convingător în fața unui reprezentant al unei companii.
———

>7
organizații internaționale au primit consultanță de la ARC 
pentru a-și administra mai eficient bazele de date de 
donatori. 
———

în 2014
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Dana Pîrțoc, CEO-ul ARC, a auzit de multe ori că „Asta nu se 
poate în România”, fie că era vorba de implementarea donațiilor 
salariale într-o bancă, crearea unui sistem de măsurare a impactului 
sponsorizărilor companiilor sau, mai ales, sprijinirea donatorilor și a 
ONG-urilor pentru a face și primi donații prin Debit Direct. „Nimeni 
nu face așa ceva la noi, să-și dea datele bancare pe stradă unui 
necunoscut.”

Aducem pe toată 
lumea la masă

Dar suntem în 2015 și nu mai puțin de 13 organizații 

neguvernamentale au fundraiseri stradali, adică oa-

meni care opresc necunoscuți, le vorbesc despre 

cauza lor și le cer o donație lunară, prin bancă. Și 

peste 5.000 de români donează în medie 19 lei/

lună pentru salvarea pădurilor, dotarea maternită-

ților sau protejarea fetițelor abuzate. Fundraiserii 

stradali au devenit o prezență obișnuită pe străzile 

marilor orașe și oamenii au început să învețe că o 

organizație onestă nu îți cere cash o dată, ci îți dă 

șansa să o sprijini pe termen lung, într-un mod 

legal și transparent. 

Sistemul de donații prin Debit Direct a fost posibil 

pentru că ARC lucrează cu toți cei care au ceva de 

spus în modul în care sunt folosite resursele pentru 

schimbare: companii, organizații neguvernamentale, 

donatori individuali și organizații internaționale. 

Și, alături de fiecare, a creat instrumentele și servicii-

le de care aveau nevoie pentru a face bine eficient.

Prieteni ai programului:
Alina Stan, Alin Iordan, Angela Galeța, 
Bogdan Ioniță, Carmen Brumă, Cornelia 
Nițu, Dan Pascariu, Daniel Bibarț, Daniel 
Petruț, Dragoș Sabău, Florina Șerban, 
Gabriela Smeu, Maia Novolan, Maria 
Culescu, Mirela Pop, Raluca Popescu, 
Răzvan Dimitriu, Romeo Vasilache, Roxana 
Beicu, Roxana Colisniuc, Roxana Vitan, 
Teodor Dinu.
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PLATFORMA DONATIE.RO
———

În doi ani și jumătate de la deschiderea platformei pentru 

donații prin SMS și Debit Direct, s-au strâns 5.744.339 lei de 

la 490.000 de donatori unici anuali. Adică aproape jumătate 

de milion de oameni au putut să doneze pentru că există un 

sistem de donații prin SMS și prin bancă transparent, în care 

au încredere. 

În 2013 și 2014 am testat donația recurentă prin SMS cu două 

organizații și am văzut că mai mulți oameni continuă să done-

ze dacă sunt informați despre ce se întâmplă cu banii donați, 

așa că am creat un sistem prin care organizațiile care primesc 

donațiile să poată lua legătura direct cu donatorii și să îi țină la 

curent.

Pe lângă platforma propriu-zisă, în 2014 am încurajat activ 

organizațiile să câștige donatori recurenți prin Debit Direct: 

am organizat masterclass-uri cu specialiști în fundraising 

direct, am oferit granturi care recompensau organizațiile care 

atrag donatori noi și îi păstrează și am ajutat organizațiile să 

recruteze, să pregătească și să motiveze fundraiseri stradali. 

Acest lucru a permis ca numărul de donatori prin Debit Direct 

să crească de la 1.000 la 5.000 într-un singur an. Și continuă 

să crească.

2014 a fost și anul în care am putut să tragem concluzii în 

privința comportamentului donatorilor prin SMS și am cuprins 

aceste concluzii într-un ghid care să ajute organizațiile în 

planificarea și desfășurarea campaniilor de donații prin SMS. În 

privința donațiilor lună de lună prin debit direct, am elaborat 

un ghid care cuprinde proceduri și sfaturi utile în setarea 

acestui tip de campanie.

AIMS HR Outsourcing
Asociația M.A.M.E.
Asociația Română a Băncilor
Banca Comercială Română
Banca Transilvania
BRD - Groupe Société 
Générale
Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile
Fundația Ringier
ING Bank

„Anul 2014 ne-a arătat că organizații mici și mari, locale 

și internaționale, pot să atragă donații lunare de la mii de 

oameni. Dincolo de cifre, pentru mine e important că români 

care până acum au donat sporadic învață că susținerea pe 

termen lung a unei cauze produce impact în societate, iar la 

nivel personal aduce satisfacții neașteptate.”

CAMELIA MATEȘ, Manager Donatie.ro

„Pentru noi, fundraisingul a trecut de la vânătoarea de 

mandate la schimbarea de mentalități – avem puterea de a 

reuni omul cu cauza, de a da un plus de valoare atât vieții 

beneficiarilor, cât și vieții donatorului.”

LAURENȚIU BOERIU, coordonator fundraiseri stradali

4000 
de noi donatori prin Debit Direct 
pentru 9 organizații.
———

5 
traininguri în fundraising față în 
față pentru 32 de specialiști din 
20 de ONG-uri.
———
Fonduri strânse prin Debit Direct: 

10.900 LEI în 2012 

119.061 LEI în 2013  

413.176 LEI în 2014.
———

40 
campanii SMS desfășurate.
———

3.000.000 
LEI donați prin SMS.
———

în 2014

Orange Romania
Raiffeisen Bank
Romanian-American 
Foundation
SOS Satele Copiilor
Syscom Digital
Telekom România Mobile
UNICEF Romania
UniCredit Țiriac Bank
WWF România
Vodafone Romania

Partenerii care ne sunt alături în programul 
de mecanisme pentru donații
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Programul Consultanță de Responsabilitate în Afaceri al ARC, care de 
mai mult de 10 ani oferă consultanță companiilor din România pentru 
a măsura impactul în societate al sponsorizărilor lor, a devenit în 2014 
departamentul Dincolo de Profit. Este un concept care reflectă modul 
în care vedem noi rolul sustenabilității în business: ca pe o componentă 
centrală a strategiei de afaceri, care se referă nu doar la profitul material, 
ci și la ce e dincolo de el, rolul catalizator de bine pe care îl poate asuma 
o companie într-o comunitate.

•  Am organizat un seminar pe teme de suste-
nabilitate și responsabilitate socială sub egida 
AmCham România și în parteneriat cu KPMG, în 
contextul adoptării de catre UE a directivei de 
raportare a performanței nefinanciare. 

•  Am ținut un training de sustenabilitate pentru 
echipa de top management a Avon Cosmetics.

•  Am participat la realizarea Ghidului de Investiții 
Comunitare, un proiect al Comitetului de 
Corporate Governance al AmCham România.

•  Am realizat rapoarte de CSR și SROI pen-
tru mai multe companii, printre care Lafarge și 
Ursus Breweries.

•  Am derulat cel de-al șaptelea an de raportare 
LBG, în care companiile membre și-au evaluat 
impactul generat în comunitate ca urmare a in-
vestițiilor pe care le-au facut în portofoliile de im-
plicare socială. Opt companii au evaluat cum au 
investit aproape 7,5 milioane LEI, sumă prin care 
au fost sprijiniți peste 290.000 beneficiari direcți. 

DINCOLO DE PROFIT
———

Membrii grupului LBG 
Avon Cosmetics, BRD - Groupe Société 
Générale, GlaxoSmithKline (GSK) România, 
GSK Consumers, ING Bank, Lafarge 
România, Raiffeisen Bank și Vodafone 
România.

Susținători și prieteni care ne ajută să 
aducem pe toată lumea la aceeași masă:
Adela Popescu, Alice Papa, Alina Stan, 
Alin Iordan, Angela Galeța, Bogdan Ioniță, 
Carmen Brumă, Cornelia Nițu, Camelia 
Săvoiu, Cosmina Frâncu, Corina Vasile, Csibi 
Magor, Dan Pascariu, Dana Carataș, Daniel 
Bibarț, Daniel Petruț, Denisa Mihai, Dragoș 
Sabău, Despina Andrei, Florina Șerban, 
Gabriela Smeu, Georgiana Pogonaru, Ionuț 
Sibian,  Iris Golopența, Maia Novolan, Mara 
Năstase, Maria Culescu, Răzvan Dimitriu, 
Raluca Popescu, Robert Uzună, Romeo 
Vasilache, Roxana Beicu, Roxana Vitan,  
Roxana Colisniuc, Mirela Pop, Sorin Axinte, 
Sorin Trâncă, Suzana Gras, Teodor Dinu.

Juriul Galei Oameni pentru Oameni
Andreea Roșca - jurnalist și co-autoare 
a „Cei care schimbă jocul”, Cristina 
Stănciulescu - publisher VIVA!; Avantaje; 
Unica; Psychologies; Glamour, Dana Deac 
- jurnalist, președinte Consiliu Director 
Fundația Orange, Dragoș Neacșu - CEO 
Erste Asset Management, Felix Pătrășcanu 
- CEO Fan Courier, Gabriel Biriș - partener 
fondator BirișGoran, Georgiana Pogonaru, 
fondator  Romcolor2000 Mihaela Perianu 
- Managing Partner AIMS Human 
Capital&Dale Carnegie, Péter Barta- CEO 
Fundația Post-Privatizare, Roxana Vitan - 
Director exec. Fundația Româno-Americană, 
Suzana Gras - Coordonator CSR Raiffeisen 
Bank, Tudor Mușat - jurnalist și trainer.

în 2014
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Gala Oameni pentru Oameni a ajuns 

la a unsprezecea ediție. Deci pentru 

noi, ca organizatori, nu mai există 

surprize. Sunt 350 oameni în sală, se 

dau premii pentru cele mai de impact 

gesturi de investiție comunitară și 

filantropie. Și, totuși, la fiecare Gală 

există cel puțin un moment care ne 

rămâne în amintire tuturor.

Organizatori: ARC și AmCham România

Partener: Raiffeisen Bank

„În ediția din 2014, momentul serii a fost când 

domnul Dan Raican de la Asociația Antiparkinson 

a câștigat pentru campania de fundraising Lalele 

Roșii. A povestit cum a decis să nu fie doar afectat 

de boală, ci să lupte pentru a-i ajuta și pe alții, pen-

tru a aduce această boală în atenția comunității. 

Domnul Raican este militar de carieră, un om care 

a descoperit fundraisingul ca mijloc de a crește 

organizația și de a intra în contact cu oameni 

care să înțeleagă ce înseamnă lupta împotriva 

acestei boli. Și a reușit să atragă sprijinul compa-

niilor și donatorilor individuali. După discursul de 

acceptare a premiului, am simțit toți nevoia să ne 

înclinăm emotionați. Să ne reamintim că există 

obstacole imense, dar lupta poate continua.”

MĂDĂLINA MARCU, coordonatorul  Galei

„Din punct de vedere al emoției, cred că momen-

tul cel mai frumos din 2014 a fost bucuria lui 

Dan Raican de la Asociația Antiparkinson, când 

munca lui pentru organizația în care crede a fost 

recunoscuta la Gală. Noi ajutăm fundraiserii cu 

traininguri și asistență, dar când le validezi într-un 

fel munca în fața atâtor oameni, cred că pentru ei 

e WOW.”

MONICA TOMUȘ,  Manager IT

6,4 
milioane USD în 2003

27 
milioane USD în 2009

17,6 
milioane USD în 2014

investitia în comunitate
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De fiecare dată când un grup de oameni dintr-un 
oraș vrea să pună o piatră la temelia locului 
natal și să înființeze o fundație comunitară, Alina 
Porumb, directoarea programului FC, își face 
bagaje mari pentru că știe că va petrece luni 
întregi cu ei. 

Nu pentru a le spune ce să facă, ci pentru a-i ajuta să 

înțeleagă de ce e nevoie în orașul lor și cum să atragă banii 

necesari pentru a rezolva aceste probleme, cum să-și folo-

sească cel mai bine atuurile echipei și cum să se asigure că 

reprezintă interesele întregii comunități. 

Pentru că aceasta este esența fundațiilor comunitare: ele nu 

sunt proiecte ale ARC, ci ale comunităților, și tot ce facem noi 

e să le ajutăm să-și găsească vocea și prioritățile. Și, eventual, să 

nu reinventeze roți deja inventate de alții: cum să organizeze 

evenimente comunitare, cum să aloce bani transparent, cum 

să atragă cetățeni, autorități și companii alături de ei.

Programul de fundații comunitare este unul din modurile prin 

care ajutăm la creșterea unei noi generații de lideri comuni-

tari, o generație care știe că în fiecare comunitate există deja 

resursele necesare pentru a rezolva problemele locale. O 

generație care știe că filantropia este un mod de a reconstrui 

încrederea dintre oameni.

Din 2008, 12 fundații comunitare au fost înființate cu sprijinul

nostru și alte trei orașe au grupuri de inițiativă care lucrează

să replice modelul. În șapte ani, au mobilizat mai mult de

6.000.000 de lei de la peste 30.000 de oameni din orașele lor

și i-au folosit pentru îmbunătățirea vieții comunității.

Construim o societate 
mai bună

FUNDAȚIILE COMUNITARE
———DE-A ARHITECTURA 

promovarea educaţiei de arhitectură 
şi mediu construit pentru copii

Ce face o casă frumoasă? Cum înveți un copil să deose-

bească frumosul de urât în mediul urban și să înțeleagă 

mai bine unde locuiește? Învățându-i principiile estetice din 

arhitectură sau cel puțin asta este soluția găsită de o echipă 

de arhitecți voluntari, De-a arhitectura, care și-au propus să 

învețe 650 de copii de școală primară din București despre 

ce e frumosul. Arhitecții cred că înțelegerea mediului îi face 

pe copii mai implicați și îi crește cetățeni mai buni. 

Pentru a strânge banii necesari materialelor de curs, au par-

ticipat în iulie 2014 la Swimathonul organizat de Fundația 

Comunitară București. Înotătorii-fundraiseri au strâns 5.333 

de lei, care le-au ajuns pentru a ține ore timp de un an șco-

lar la 16 clase a III-a și a IV-a. La fel ca arhitecții voluntari de 

la De-a Arhitectura, alte sute de cauze locale pot să intre în 

dialog cu oamenii din comunitățile pe care le servesc, pot 

să le convingă de cât de importantă e misiunea lor și să le 

obțină sprijinul. 

Datorită unor evenimente precum Swimathonul, care 

aduce tot orașul la un singur loc, 3.693 de sportivi amatori 

au putut să strângă fonduri pentru diferite cauze naționale 

și locale. Astfel, ARC susține fundațiile comunitare să 

activeze pe termen lung filantropia locală.
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90.000 
de LEI strânși cu noul program de granturi care sprijină
înființarea de fundații comunitare. S-au format trei
grupuri de inițiativă - în Brașov, Galați și Dâmbovița - care 
vor deveni fundații în 2015. 
———

75 
de oameni din echipele și consiliile directoare ale 
fundațiilor din întreaga țară au învățat unii de la alții cum 
să-și servească orașele mai bine, în cadrul Conferinței 
Fundațiilor Comunitare organizate de noi în iunie, la Iași. 
———

1.850.000
de LEI investiți de cele 12 fundații existente în comunitățile 
lor. Cu 22% mai mult decât în 2013. Cu aceste fonduri au 
fost finanțate, printre altele, 374 de proiecte locale și 
209 burse pentru studii și excelență.
———

122.796
de LEI strânși pentru 29 de proiecte, de Cercurile de 
Donatori organizate de fundațiile comunitare locale în 
parteneriat cu ARC. 
———

897.400
de LEI strânși în urma celor 12 evenimente sportive din 11 
orașe, organizate de fundațiile comunitare. Evenimentele 
au adunat în total 13.000 de donatori și au avut peste 
1.544 de sportivi amatori participanți.
———

în 2014
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Comitetul consultativ al programului 
Fundații Comunitare
Andreea Roșca, Excell Communications,
Dan Pascariu, UniCredit Tiriac Bank,
Gabriel Biriș, Partener Biriș-Goran,
Marius Ghenea, Antreprenor și business angel,
Péter Barta, Fundația Post Privatizare.

Partenerii programului
Federația Fundațiilor Comunitare din România,
Fundația pentru Parteneriat

Finanțatorii programului
Fundația Charles Stewart Mott Foundation,
Romanian-American Foundation,
Raiffeisen Bank.

Mulțumiri celor 12 fundații comunitare și grupurilor 
de inițiativă pentru crearea de fundații comunitare 
pentru implicarea în program.

        FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV    

În octombrie 2014 Grupul de Inițiativă 

pentru înființarea Fundației Comunitare 

Brașov a organizat evenimentul sportiv 

Brașov Heroes, o cursă cu obstacole 

prin care brașovenii au devenit eroii 

comunității lor, sprijinind astfel 13 

proiecte din domenii precum: sănătate, 

mediu, protecția animalelor, social și 

cultural. Brașovul, alături de alte grupuri 

de inițiativă din Galați, Dâmbovița și 

Timișoara, au răspuns provocării ARC de 

a colabora pentru a pune bazele unei 

fundații comunitare în zonele respective.

        FUNDAȚIA COMUNITARĂ CLUJ    

Proiectul Play Mănăștur, finanțat de 

Cercul de Donatori organizat de Fundația 

Comunitară Cluj, a reușit să aducă 

locuitorii unui cartier împreună pentru a 

concepe un spațiu alternativ de social-

izare și joacă. Crearea parcului comunitar 

multifuncțional „La Terenuri” din cartierul 

Mănăștur a fost realizat cu tinerii din 

cartier pe baza nevoilor stabilite de aceș-

tia și este un model de renovare urbană 

pe modelul cu și pentru comunitate.

        FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI    

Cu finanțarea primită de la Fundația 

Comunitară București prin Fondul Mega 

Image pentru comunitate, organizația 

Bița Color a organizat, în București, 

prima ediție a Școlii de Mecanică. Timp 

de două luni, 40 de tineri cu vârste 

cuprinse între 10 și 25 de ani, provenind 

din diferite medii sociale, au participat la 

cursuri și au învățat cum să devină pro-

prii lor mecanici de biciclete. Sesiunile 

au avut invitați speciali, oameni veniți 

să-i inspire pe tineri să-și construiască 

propriile afaceri sau să-și urmeze pasi-

unea pentru ciclism și biciclete.

   FUNDAȚIA COMUNITARĂ SIBIU    

Fundația Comunitară Sibiu a sprijinit 

Asociația Prietenii Mocăniței să restau-

reze porțiunea de cale ferată dintre Sibiu 

și Agnita, să aducă o locomotivă cu 

aburi și vagoane și să promoveze Ziua 

Mocăniței, eveniment planificat pentru 

2015. Cele două organizații contribuie 

astfel la dezvoltarea economică și pro-

movarea Văii Hârtibaciului. 

        FUNDAȚIA ADEPT TRANSILVANIA     

Fundația Adept Transilvania a donat 

pânze cusute de femeile și copiii din 

satul Viscri. Mândra Chic & Muzeul de 

Pânze și Povești a creat cu ele tricourile 

din colecția „Hrăniți speranța cu fapte 

bune”, cu sprijinul Fundației Comunitare 

Țara Făgărașului. Tricourile au fost lici-

tate, iar banii strânși au ajuns la Hospice 

Casa Speranței Făgăraș, care oferă ajutor 

celor care au nevoie de îngrijire paliativă. 

Mai multe organizații au putut astfel să 

transforme resursele de creativitate și 

organizare într-un sprijin tangibil pentru 

oamenii din zona Făgăraș.

Fundațiile comunitare se nasc din generozitatea și activismul locu-
itorilor unui oraș și de aceea inițiativele și activitățile lor sunt foarte 
diferite, la fel ca orașele în care cresc.
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Pentru că împărtășim experiențe comune despre cultura filantropică 
națională, țările din această parte de lume lucrează împreună de mulți 
ani pentru a face ca lucrurile să se miște mai repede în direcția bună. 
ARC a inițiat rețeaua internațională INSPIRE și a susținut de-a lungul 
timpului nenumărate proiecte comune pentru ca organizațiile membre 
să își poată împărtăși experiențele și să învețe unele de la altele.

În plus, am creat un grup regional de 

lucru în domeniul mecanismelor și  

instrumentelor de donație care să ne 

permită să explorăm moduri noi de a 

le oferi donatorilor posibilitatea să facă 

bine. În martie, la București, am adus 

împreună Bulgarian Donors Forum, VIA 

Foundation și Center for Philanthropy 

Slovakia pentru a învăța din experiențele 

fiecăreia de platforme pentru donații 

online, SMS și Debit Direct, precum și 

pentru evenimente peer-to-peer.

ARC ÎN REGIUNE
———

•  Am sprijinit 14 specialiști din 
Serbia, Ucraina, Polonia, România, 
Ungaria, Rusia și Turcia să învețe 
consiliere filantropică și să ajute 
donatorii să ia decizii bune.
———

•  Am lucrat cu organizații 
cunoscute de filantropie, precum 
Bulgarian Donors Forum, Third 
Sector Foundation Turkey, Catalyst 
Serbia, Center for Philanthropy 
Slovakia, Ukrainian Philanthropists 
Forum și Academy for Philanthropy 
Poland. 
———

în reteaua INSPIREîn 2014
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SUPER

festival de filme realizate de adolescenți 

finanțat de Youthbank București

   

Chiar dacă filmele au fost făcute de liceeni cu vârste 

între 14 și 19 ani, sălile de la Cinema Studio, Urbanesc 

și Librăria Bastilia au găzduit oameni de toate vârstele. 

Juriul, format din Alexander Nanau (regizor), Tudor  Paul-

Bădescu (regizor adolescent) și Carol Ionescu (actor 

adolescent) a decis câștigătorii.

În cadrul festivalului au fost prezentate peste 30 de 

scurtmetraje realizate de liceeni, în cadrul a patru 

proiecții la Studio, criticul de film Ileana Bîrsan a susținut 

cursul „Debutul marilor regizori” la Urbanesc, și 20 de 

adolescenți au avut ocazia să învețe cum se face un 

film documentar de la Cosmin Bumbuț, Eugen Istodor, 

Iaromira Popovici, Claudia Câmpeanu și Daniel Sandu.

Acest festival este doar unul dintre cele 200 de proiecte 

finanțate și organizate exclusiv de liceenii YouthBank 

România, un program ARC care le cultivă tinerilor spiritul 

filantropic și antreprenorial.

YOUTHBANK/ FUNDAȚIA PENTRU 
IMPLICAREA TINERILOR
———

Anul 2014 a marcat și prima „plecare de acasă” a unui prunc 

ARC: programul YouthBank, înființat în 2009 și ajuns între 

timp în 14 orașe, a devenit o organizație independentă: 

Fundația pentru Implicarea Tinerilor.

În cei cinci ani de existență, YouthBank i-a învățat pe mai 

mult de 1.000 de liceeni să strângă fonduri și să le aloce 

transparent unor proiecte ale colegilor lor. Numai în trei orașe 

(București, Cluj, Timișoara), tinerii au strâns peste 100.000 

USD între 2009 și 2013, de la aproape 5.000 de donatori. 

Peste 200 de proiecte civice, culturale și de mediu, coordo-

nate integral de liceeni, au fost finanțate cu acești bani.

185 
de elevi-fundraiseri.
———

300 
de elevi au propus 109 proiecte 
câștigătoare și le-au implementat.
———

400 
de donatori individuali.
———

în 2014

Partenerii și susținătorii
programului:

BRD - Groupe Société Générale,
Bee Active,
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile,
Inspectoratul Școlar Județean Cluj.
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Bursele ARC pentru Jurnalism despre Filantropie, lansate în 2013, au 
atras 40 de propuneri de subiecte în prima ediție și au făcut posibilă 
documentarea unor povești extraordinare despre donatorii și fundraiserii 
din România, publicate în presa mainstream și cea independentă. 

BURSELE ARC PENTRU JURNALISM 
DESPRE  FILANTROPIE
———

Oamenii mari și Pionierii / 
Recensământul copiilor

Cine sunt cei care donează 

pentru educația copiilor 

săraci din țara noastră? Există 

tipologii? Se formează o cul-

tură a filantropiei în România? 

de Andrei Crăciun 

și Daniel Vrăbioiu

dela0.ro

[fragment]

Supraviețuitorul

Florin Barnea a fost dia-

gnostica cu leucemie la 10 

ani. A învins boala, iar acum 

face parte din cea mai mare 

comunitate de supravie-

țuitori din Europa. Aceasta 

este povestea lui și a celor 

pe care-i ajută să trăiască în 

continuare.

de Lina Vdovîi 

și George Popescu

Adevărul

[fragment]

L-au captivat câteva cuvinte-cheie: îndeosebi aceste două expresii: „edu-

cație timpurie” și „copii fără posibilități”. Donația recurentă  a fost ceea ce 

se numește un „New Year’s Resolution”, un angajament pe care și-l iau 

oamenii în noaptea dintre ani.   

De obicei, oamenii își promit că se lasă de fumat sau că se apucă de 

sport sau că își vând casele și vor trăi într-o rulotă și tot de obicei nu se 

lasă de fumat și nici nu se apucă de sport și nici nu-și vând casele și nici 

nu ajung să trăiasca într-o rulotă. Gabriel și Gabriela și-au făcut, față de 

ei înșiși, la Revelionul 2014 această promisiune. De atunci donează două 

sute de dolari în fiecare lună. (...) „Nu cred că e spectaculos că donăm 

bani pentru copiii săraci care au nevoie ca să meargă la grădiniță. Cred că 

ar fi scandalos să nu o facem știind tot ce știm despre educația timpurie.”

Florin se postează în fața unui grup de tinere cu cornete de înghețată și 

recită povestea copiilor, foșnind pliantele în aer. Fetele îl ascultă, roșesc, 

spun că nu au bani și pleacă.

„La început, experimentăm cu frazele, vedem ce prinde”, spune Florin. 

“Astăzi, după mai multe încercări, am rămas la <Bună, organizăm o mică 

strângere de fonduri pentru copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Sfânta 

Maria>”, spune Florin în timp ce  pliantele alunecă rapid în mâini de 

toate felurile: butucănoase, cu degete subțiri și lungi sau albe ca făina. 

„De obicei, mergem la părinții cu copii de mână”, îmi spune Estera Sava, 

iubita de 19 de ani a lui Florin, tunsă bob, cu aer de franțuzoaică.

Când apare Karoline, o mulatră veselă de 17 ani, cutia se umple pe loc. 

Karoline a câștigat anul trecut concursul celor mai multe brățări vândute. 

Știe exact ce vrea de la vizitatorul de mall. Se duce la el – pentru că tre-

buie neapărat să fie de sex masculin – sigură pe ea, cu un zâmbet larg, 

și turuie povestea copiilor pe nerăsuflate. E irezistibilă: băieți cu șepci, 

chelii sau geci negre din piele cad pe loc în plasa fetei. Unii strecoară 

bancnote de câte 50 de lei. „Nu-i lași să plece. Gesticulezi, te strâmbi, îi 

urmezi no matter what”, ne spune fericită.
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Dragă Sponsore

Întâlnirea dintre un actor, 

o fetiță de 7 ani şi un ONG 

oglindeşte relaţia dintre dona-

tori şi cauzele sociale.

de Diana Meseșan 

și Alex Tomazatos

DOR

[fragment]

În 21 noiembrie 2013, Laurenţiu a fondat în Craiova trupa de improvizaţie 

On The Spot Impro şi, pentru că mai era o lună până la Crăciun, a vrut 

să lege momentul de un act de caritate şi să îi facă unui copil o surpriză 

de sărbători. Aşa că a sunat o fostă colegă de liceu, Cristina Dan, care 

era specialist de marketing la World Vision, în Craiova. Știa că organizaţia 

lucrează cu comunităţi defavorizate şi s-a gândit că îi vor prezenta un 

copil pe care să-l ajute. Laurențiu colaborase deja cu World Vision în 

vara aceluiași an, când împreună cu alţi actori au organizat spectacole 

de teatru pentru copiii din satele din Dolj, pe terenurile de fotbal din 

sat sau la casele de cultură. Mulți vedeau pentru prima dată în viaţă un 

spectacol de teatru.

Cristina i-a povestit de „Donator de Viitor”, prin care putea să sprijine un 

copil dintr-o comunitate defavorizată pe termen lung şi putea chiar să 

stabilească o legătură cu copilul — să îl cunoască, să facă schimb de scri-

sori. Laurenţiu a fost încântat de sugestie. În ultimii ani avusese destule 

experiențe de implicare socială în urma cărora a înțeles că nu e deloc 

uşor să faci mai mult decât o chestie temporară. Donezi rechizite pentru 

un an, dar mereu rămâne întrebarea: „Și anul următor?”

Când Cristina i-a spus de noul program, Laurenţiu a simţit că era ce 

căuta. E un proverb care îi place mult: „Decât să dai cuiva o plasă plină 

de peşti, mai bine pune-i o undiță în mână”. S-a gândit că e un gest 

minim pe care îl poate face, alături de colegii săi, pentru a schimba ceva 

pentru un copil, şi că dacă toţi cei aproximativ 250.000 de locuitori ai 

Craiovei ar dona, nu ar mai exista copii în satele de lângă Craiova care să 

nu poată merge la şcoală.
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Pe lângă Bursele ARC pentru Jurnalism despre Filantropie, 
în 2014 am avut trei proiecte care au ajutat la popularizarea 
noțiunii de filantropie și la normalizarea actului de donație.

ARC ÎN PRESĂ
———

Donații și donatori, împreună cu Dilema Veche
Reputata revistă de cultură Dilema Veche a publi-

cat în decembrie un număr dedicat actului de a 

dona, realizat în mare parte împreună cu echipa 

ARC și reprezentanți ai fundațiilor comunitare. 

De la eseuri personale la profiluri de donator, de 

la interviuri cu specialiști în fundraising la povești 

despre evenimentele comunitare de fundraising, 

numărul a reflectat diversitatea opțiunilor și com-

portamentelor de donație din România și a ajuns 

la zeci de mii de donatori și posibili donatori.

Doi ani de Donatie.ro, împreună cu Libertatea
Ziarul Libertatea și site-ul libertatea.ro au publicat 

o serie de trei povești despre ce s-a întâmplat 

cu donațiile prin SMS pentru cauze care au fost 

foarte prezente în media: reabilitatea singurului 

centru pentru bolnavi de hemofilie din România, 

recuperarea unui supraviețuitor al accidentului 

de autocar din Muntenegru din 2013 și tratamen-

tul pentru cancer pulmonar al unei tinere din 

București. 

Profiluri de donatori, împreună cu Bolder Giving
Bolder Giving este o platformă americană care 

popularizează filantropia prin povești ale donatori-

lor excepționali pe care îi cunoaște. Proiectul a fost 

replicat în 2014 și în Europa, sub numele Global 

Givers, și strânge portrete de donatori din regiune 

pe care le promovează la o audiență internațională. 

ARC a intervievat și a scris profilurile a trei donatori 

din România - Genoveva Hossu, Cristina Auerbach 

și Steven van Groningen - care au fost apoi promo-

vate internațional.

Parteneri Media
121.ro, Adevărul, Altreileasector.ro, 
BolderGiving.org/Globalgivers.org, 
CSRmedia.ro, Dela0.ro, Dilema Veche, 
DOR, Forbes, Gala Societății Civile, 
Hotnews.ro/Euractiv.ro, 
Responsabilitatesociala.ro, 
România Pozitivă, ȘtiriONG,
Libertatea.
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VENITURI ARC 2014

VENITURI 2013 AFERENTE ANULUI 2014

PROGRAM CSR

PROGRAM FUNDAȚII COMUNITARE

PROGRAM ONG

YOUTH BANK

CERCURI DONATORI

SUPORT GENERAL ORGANIZAȚIONAL

PROGRAM MECANISME

SUBTOTAL RON

SUBTOTAL INTRĂRI 2014  RON

1.888.589,76

 2.307.327,41 

Raport financiar în lei

Fundații comunitare 
(program național, grupuri de initiațivă)

Conferința națională de fundraising 
2014

Organizații, bănci, operatori 
de telefonie mobilă

Conferința națională de fundraising 
2015, Raiffeisen

Compensări contabile 
(diferențe de curs valutar, etc)

Sponsorizări și donații individuale național, 
Cluj & București

Fundația pentru Dezvoltarea 
Societății Civile

Romanian-American Foundation

Contracte consultanță, Grantwizard
și management donatori

Program mecanisme donație

Gala 2014

CS Mott

Cercuri de donatori

Conferința națională de fundraising

LBG, Consultanță CSR

FC Brașov, FC Galați, FFCR

Dobânda

Fundația Vodafone, costuri comunicare

BRD

Miraje

Donații individuale

CS Mott, GP grant și costuri endowment

CS Mott, GP grant

Grant FDSC

Vodafone Mobile 4 Good

YouthBank

Fundația Vodafone, human resources

Grantwizard

INSPIRE

Gala 2015, Raiffeisen

Romanian American Foundation

Fond Endowment

Gala 2014

1.328.997,77

50.400,00

 240.523,54 

22.372,00

3.301,99

 17.463,81 

165.723,75

223.252,63

70.087,51

86.603,74

8.948,80

254.202,95

41.085,97

22.276,00

137.104.,50

 71.725,45 

35.390,08

10.522,38

199.700,00

1.800,00

 30.132,60 

 291.754,79 

12.426,08

164.972,68

66.666,67

155.650,76

21.948,00

22.351,00

174.646,44

44.744,00

145.732,00

28.857,28

44.552,00
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COSTURI ARC 2014

COSTURI PARTENERI ARC

CAPITOL BUGETAR

SUBTOTAL CHELTUIELI 2014  RON

VENITURI TOTALE 2014  RON
TOTAL

TOTAL INTRĂRI 2014 RON

TOTAL COSTURI 2014 RON

 2.714.881,25 

 3.070.388,12 
 3.012.481,19 

 5.840.726,15 

 5.782.819,22 

Parteneri program fundații 
comunitare

Donații către ONG-uri via SMS 
(Flow through money)

Donații către ONG-uri via debit direct 
(Flow through money)

Granturi costuri debit direct, granturi 
de invațare și inovare pentru fundații 
comunitare, granturi costuri atragere 
de fonduri

Evenimente (Conferința, Gala, Seminarii)

Costuri de birou 
(chirie, utilitați și servicii birou)

Costuri comunicații 
(telefon, internet, hosting web)

Echipament, mobilier, 
resurse informaționale

Publicații

Costuri personal (cost total)

Sume aferente anului 2015, din intrări 2014

Donații individuale prin SMS

Dezvoltare organizațională

Deplasări interne și internaționale

Consultanți și evaluatori externi

Sume aferente anului 2014, din intrări 2015

Donații individuale prin debit direct

 297.599,94 

 2.399.340,00 

 370.998,00 

 497.645,32 

 343.708,79 

 144.368,88 

 42.553,94 

 44.404,99 

 60.129,76 

 965.604,11 

1.354.372,85

 2.399.340,03 

 46.681,90 

 237.627,27 

 332.156,29 

-228.843,80

 370.998,00 
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CONSILIUL DIRECTOR ARC
Anca Harasim 
Director Camera Americană de Comerț 
în România 
Andreea Roșca 
CEO Excell Communications 
Adrian Ciorna 
Consultant atragere de fonduri 
Péter Barta 
CEO Fundația Post-Privatizare 
Ciprian Târâcă 
Medic
Mulțumiri speciale lui S-P O'Mahony
CEO Opportunity Microcredit 
România

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

ECHIPA
Adina Cristea 
Coordonator program YouthBank 
Alex Mihai Dinu 
Voluntar de Profesie Vodafone
Alina Porumb 
Director program fundații comunitare 

ECHIPA

Bianca Marcoci 
Coordonator program YouthBank Cluj
Camelia Mateș 
Manager program mecanisme donații
Camelia Mureșan 
Account Executive DONATIE.RO
Cătălin Gheorghe 
Director program ONG 
Dana Pîrțoc 
CEO ARC 
Georgiana Ilie 
Director de comunicare 
Horia Domnariu 
Director program Dincolo de profit
Ioana Szatmari 
Coordonator program Dincolo de profit
Ioana Zăhan 
Coordonator financiar
Ionuț Alexandrescu 
Coordonator program YouthBank 
București 
Iulia Ardelean Coordonator financiar
Laurențiu Boeriu Coordonator 
fundraiseri stradali
Mădălina Marcu 
Director dezvoltare resurse 
Mihaela Giurgiu 
Coordonator program fundații 
comunitare 
Mihai Florea
Operator introducere date
Monica Tomuș 
Manager IT 

Petruța Grijincu 
Coordonator program YouthBank 
România
Raluca Tripa 
Coordonator comunicare program 
YouthBank România 
Roxana Sofică 
Manager programe ONG și publicații 
Ștefan Cibian 
Coordonator dezvoltare program 
fundații comunitare 
Sanda Fălcușan 
Contabil 

CONSULTANȚI
Tony Myers 
Consultant de strategie, ARC

__________
În 2014, biroul ARC din București a fost 
găzduit cu generozitate de Fundația 
Post-Privatizare. Le mulțumim lui 
Péter Barta și echipei sale minunate 
pentru tot ajutorul.

În ultimii ani, KPMG România ne-a 
ajutat să fim transparenți oferindu-ne 
pro bono auditul financiar anual. 
Mulțumim, Bogdan Tudorache și 
echipei KPMG România!
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Cluj-Napoca 

Bd. 1 Decembrie 1918, nr.4, ap.7

400699, Cluj Napoca, România

Tel: (40) 264 406388

Fax: (40) 264 406389

București
Calea Știrbei Vodă 71, et.1, ap.3, 

sector 1, București, România

Tel: (40) 37 1310734

office@arcromania.ro

•  SMS recurent pentru toate 
organizațiile

•  SMS de 4 euro

•  Conferința Națională de Fundraising  
23-24 aprilie, Cluj Napoca

•  Conferința Leaders for Sustainable  
Business - 14 mai, București

•  Săptămâna Generozității   
noiembrie, național

•  Gala Oameni pentru Oameni  
noiembrie, București

•  3 noi fundații comunitare

•  A doua ediție a Burselor ARC 
pentru Jurnalism despre Filantropie

arcromania.ro 
facebook.com/AsociatiaPentruRelatiiComunitare

Ce îți pregătim în 2015


