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Filantropia,  
pe agenda publică

La fiecare Gală Oameni pentru Oameni am 

încercat să le arătăm că, dacă știm ce fac ceilalți 

pentru semenii lor, dacă știm ce i-a făcut fericiți ca 

donatori și unde nu s-ar întoarce niciodată, dacă 

punem la un loc toate cunoștințele noastre despre 

domeniul filantropiei, s-ar putea să avem toți de 

câștigat. Și cei care donează, și cei care au nevoie 

de modele în acest domeniu, și cei care strâng 

fonduri. 

În 2015 am văzut pentru prima oară o schimbare 

majoră în felul în care oamenii vorbesc despre do-

națiile lor. Nu a fost bruscă, ci o acumulare în timp 

care, cumva, în 2015 a reușit să pună pe agenda 

publică cum măsori impactul donațiilor, cum dez-

volți bune practici, cum definești filantropia bună. 

Am văzut asta în numărul tot mai mare de cercuri 

de donatori – peste 1000 de oameni și-au schim-

bat raportul cu noțiunea de donație și au început 

să caute activ proiecte pe care vor să le susțină, nu 

să aștepte să li se ceară ajutorul. Asta a însemnat și 

disponibilitatea de a vorbi despre cauzele care te 

motivează și de a-i convinge pe cei din cercul tău 

de prieteni să te susțină.

Am văzut-o în felul în care oamenii din toate ariile 

filantropiei au sprijinit public demersul societății 

civile de a opri schimbările la codul fiscal care ar 

fi desființat facilitatea „20 la sută”, care le permite 

companiilor să facă sponsorizări în limita a 20% din 

impozitul pe profit.

Am văzut-o în felul în care, după un efort filan-

tropic fără precedent cauzat de tragedia de la 

Colectiv, oameni obișnuiți au știut să ceară trans-

parență în alocarea fondurilor strânse. Poate părea 

un lucru de bun simț, dar până acum nu s-a mai 

întâmplat – sau cel puțin nu la această scară și la 

acest nivel de discuție profesionistă.

Într-o lume în care tot mai mulți români capătă 

încredere să doneze, să se implice, să aibă inițiativă 

pentru a schimba lucrurile care îi deranjează, pune-

rea filantropiei pe agenda publică este cel mai bun 

lucru care se putea întâmpla. 

Dana Pîrțoc, CEO ARC

Ani de zile am văzut oameni care făceau acte 
filantropice fie în nume propriu, fie în numele 
companiilor pentru care lucrau, și care nu vorbeau 
niciodată în public despre asta. Li se părea că se 
laudă, că săvârșesc un fel de greșeală socială, că 
vorbitul despre filantropie nu are nicio legătură cu 
actele propriu-zise.
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TIMELINE 2015

IANUARIE

APRILIE

MAI

SEPTEMBRIE

FEBRUARIE

OCTOMBRIE

DECEMBRIE

NOIEMBRIE

IUNIE

IULIE

AUGUST

MARTIE

-  Ioana Szatmari devine Associate 

Sustainability Assurance Practitioner

-  Conferința Națională de Fundraising

-  Lansăm SMS-ul donație de 4 Euro și SMS-ul 

donație recurent
-  Prima conferință Leaders for Sustainable 

Business

-  Webinarul „Atragerea de fonduri de la 

prieten la prieten”

-  Monica Tomuș merge la Conferința 

Salesforce de la San Francisco

-  Mădălina Marcu începe să scrie despre 

filantropie pe Sereniti.ro

-  Anunțăm câștigătorii Burselor ARC pentru 

Jurnalism despre Filantropie

-  Am început procesul de advocacy pentru 

modificarea facilităților fiscale pentru sponsorizări

-  Alocăm de urgență două numere de SMS 

pentru victimele incendiului de la Colectiv. 

Crucea Roșie Română și Dăruiește Viață strâng 

bani pentru echipamente, consumabile și 

tratament.

-  Înființarea Fundației Comunitare Galați 

-  Înființarea Fundației Comunitare Dâmbovița

-  Publicăm a treia ediție a raportului anual al 

platformei Donație.ro

-  Apare pe Hotnews.ro a doua poveste 

premiată la Bursele ARC, despre cercurile de 

donatori care sprijină mediul rural

-  Conferința Națională a Fundațiilor 

Comunitare

-  Gala Oameni pentru Oameni

-  Alina Porumb primește premiul Olga 

Alexeeva pentru realizările extraordinare în 

domeniul filantropiei

-  Câștigăm Premiul Dan Manoleli pentru 

Dezvoltarea Societății Civile, la Gala Societății Civile

-  E oficial: crește plafonul sponsorizărilor în Codul 

Fiscal datorită procesului nostru de advocacy
-  Tabăra de storytelling și prezentări pentru 

fundraising

-  Înființarea Fundației Comunitare Brașov

- Apare reportajul Teleleu „Șantierul”, despre 

donatorii și voluntarii Habitat for Humanity 

Cluj, sprijinit de ARC

-  Webinarul „Relaționarea cu donatorii” 

are peste 50 de participanți
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ARC sprijină filantropia 
în România din 2002

2005

Din 2002 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.

• 5.080.970 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 

• 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 13 ANI

Prima campanie națională 
de promovare a filantropiei.

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

Testăm fezabilitatea fundații-
lor comunitare.

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

Prima Gală care recunoaște 
și face publice gesturile de 
filantropie.

Prima conferință națională de 
CSR din România dedicată 
exclusiv specialiștilor din 
mediul de afaceri și prima 
conferință de atragere de 
fonduri destinată organizațiilor.

2002 20052003 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. Le mulțumim 

companiilor de telefonie mobilă pentru încredere 

și parteneriat.

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

Prima întâlnire dintre organizații și 
investitori 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.

2006 2007

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

Două fundații comunitare înființate 
și o strategie de dezvoltare pentru 
următorii 10 ani.

2008
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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 15 orașe din România.

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 15 

orașe din România. Mergem oriunde e nevoie 

de noi în țară sau peste graniță. 

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

YouthBank devine program național 
ajutând tinerii să își înțeleagă comunitatea 
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 exclusiv 
specialiștilor din mediul de afaceri 
și prima conferință de atragere de 
fonduri destinată organizațiilor.

20112009 2010
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ENDOWMENT
———

Din 2015, ARC a intrat în procesul de construire și consolidare a unui 

endowment, adică a unui fond de rezervă din a cărui dobândă să poată să 

finanțeze, pe termen lung, inițiativele inovatoare care pot dezvolta cultura 

filantropică românească.

Fondul este administrat și dezvoltat alături de Comitetul campaniei de en-

dowment ARC, format din Dragos Roșca, Dragoș Neacșu și Ioana Filipescu. 

Le mulțumim lor pentru ajutorul în această campanie. De asemenea pentru 

toata susținerea multumim Andreei Roșca, Ancăi Harasim, lui Peter Barta, 

Dan Pascariu, S-P O'Mahony, Frederick Mulder și Verei Dakova.

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

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

Apare raportul de dezvoltare durabilă, realizat 
de ARC pentru Lafarge România.

Prima ediție a Burselor ARC pentru 
jurnalism despre filantropie

1.000.000 EUR donați prin SMS pe 
donatie.ro

Înființarea Fundației pentru Implicarea 
Tinerilor

2012 2013 2014
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Unul dintre cele mai importante lucruri pe care am putut să le facem în ultimii 
ani a fost să le dăm donatorilor cadrul să își aleagă singuri cauzele pe care 
vor să le sprijine și să facă toate demersurile necesare pentru a strânge bani și 
pentru a urmări cum sunt folosiți. Cercurile de donatori au schimbat atât viețile 
celor care primesc sprijin cât și pe cele ale oamenilor care donează, care au 
descoperit astfel că puterea lor stă în rețeaua de prieteni și în dorința de a face 
bine și că nu contează câți bani pot dona ei personal, ci cât pot strânge de la 
apropiații lor. 

Câteva proiecte sprijinite în 2015 de cercurile de 
donatori:

•     Construirea unei case și unei vieți pentru o 
familie tânără, fără studii și șansa de a avea 
un serviciu, din Cotu Malului, Argeș

•     Sprijinirea grupurilor de inițiativă civică din 
București și din țară să schimbe decizii ale 
primăriilor care nu ajutau comunitățile – 
programul PAS al CeRE

•     O excursie la DinoParc și meditații pentru    
copiii de la Clubul de Educație Alternativă al 
Policy Center for Roma and Minorities

•     Repararea unui drum de acces în comuna 
Eșelnița, Mehedinți, împreună cu primăria

•     Demararea unei plantații cu levănțică pentru 
a asigura independența financiară a unor 
familii din Spanțov, Călărași

Schimbăm vieți

Principiul pe care funcționează un cerc de 

donatori, un concept dezvoltat în Marea Britanie 

de The Funding Network, e simplu: se adună un 

grup de oameni care vrea să facă bine, alege trei 

proiecte pe care vrea să le sprijine și organizează 

o întâlnire. Își aduc prietenii, colegii și oamenii pe 

care îi știu cu valori similare cu ale lor, le prezintă 

proiectele, devin ambasadori ai cauzelor pe care 

le-au ales și le cer să le sprijine financiar. După 

două ore de prezentări, pledoarii și discuții libere, 

în care potențialii donatori află tot ce îi intere-

sează și pot lua o decizie informată, donează. 

Această formulă simplă, care se bazează pe 

transparență și încredere în prieteni, a făcut posi-

bile lucruri incredibile: ateliere de croitorie care 

să le dea un serviciu stabil femeilor de la sate, 

case construite pentru familii sărace, dotarea 

spitalelor de copii cu aparatură și consumabile. 

La finalul lui 2015, avem peste 1.900 de donatori 

implicați în 20 cercuri de donatori în întreaga 

țară care au strâns aproape 565.000 de lei pentru 

cauze locale. Donația medie este de 150 de lei, 

care reprezintă puțin sub 10% din salariul mediu, 

spre deosebire de Marea Britanie, unde donația 

medie este de 1% din venitul mediu.

 

Foto credit: Marius Ioan Groza
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20 
întâlniri de cercuri de donatori
———

>1000 
de donatori 
———

61 
de proiecte sprijinite
———

>290.000 
de lei donați 

în 2015

Cum funcționeaza cercurile de dona-

tori în România: donații de 190 de lei 
creează locuri de muncă,

Text de Sorana Stănescu,  

hotnews.ro /  

[fragment]

Pe ulița de lângă biserică, în satul Frâncești, Vâlcea, la miezul nopții, pe 8 iulie, mi-

roase a pâine caldă. Într-o seară de mai, un grup de oameni din București, cercul 

de donatori al Fundației PACT, a contribuit la asta. 

Doamna Marilena porționează și cântărește aluatul pentru fiecare pâine. La dreap-

ta ei, doamna Elena frământă coca gata porționată, o întinde și o trage de colțuri, 

înainte s-o așeze la dospit pe scânduri late învelite-n pânză albă. În spatele ei, nea 

Mărin scoate prima tranșă de franzele. E înalt, slab, ridat și n-are stare. În brutărie 

se vorbește puțin. Se coordonează perfect. Cei trei angajați poartă uniforme de 

lucru albe: pantaloni, tunică, tricou, bonete și șlapi în picioare. Toți trei sunt din 

satul Viișoara, „de peste apă” și s-au bucurat că și-au găsit de lucru atât de aproa-

pe de casă. Până la Băbeni, cel mai apropiat orășel, sunt 6 km, până la Drăgășani 

– 40, până la Râmnicu Vâlcea – 24. Cu toții au lucrat în brutării cam toată viața 

lor: Nicolae Marin, 58 de ani, e cocător (adică răspunde de cuptor) din 1990. Elena 

Cîțu și Marilena Spetie, ambele de 47 de ani, au făcut și ele pâine la brutării mai 

mici sau mai mari din zonă. Salariul de acum e bun pentru ce posibilități există în 

sat: 800 de lei net pentru brutari și 1.000 de lei pentru cocător. 

E a doua săptămână de când funcționează brutăria, iar ei sunt primii angajați. 

Lucrează de la 9 – 10 seara, până a doua zi la 6, cand preotul Ionuț Rădulescu se 

apucă de livrat: 400 de pâini dispar în aproximativ o oră la vreo șapte magazine 

din zonă, la câțiva abonați individuali și la cele mai sărace 20 de familii din comu-

nă, care primesc gratis.
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Pe măsură ce tot mai multe organizații neguvernamentale și grupuri de 
inițiativă civică înțeleg potențialul atragerii de fonduri din comunitate, 
colegii noștri de la departamentul ONG sunt tot mai ocupați cu 
asistența pentru strategii de fundraising, recrutarea de fundraiseri și 
cursuri. 

Consultanță de fundraising  
pentru ONG-uri
———

Ce spun participanții despre evenimentele de 

învățare organizate de noi:

„Conferința de atragere de fonduri e foarte 

importantă fiindcă aduce la un loc atât specia-

liști din domeniu cât și oameni care fac foarte 

multe lucruri în diverse domenii de activitate. 

Și atunci, adunându-ne la un loc, împărtășind 

experiențe învățăm unii de la alții și cred că 

acest lucru ne și dă curaj.”

 

„Tabăra de storytelling e o modalitate inedită 

de instruire, să o faci relaxat, fără presiune și 

cu rezultate cel puțin pe măsură.“

„Evenimentul a oferit practică focalizată, 

consultanță de calitate, o gașcă faină, provocări 

practice din care se învață enorm și am căpătat 

inspirație.”

„Înveți și exersezi ceea ce ai învățat. Formatorii 

chiar vor să înveți ceva și oferă un cadru foarte 

bun pentru acest proces. E ca un laborator de 

fundraising pentru că poți experimenta și apoi 

să refaci experimentul pentru ca totul să te 

ajute în atragerea de fonduri.“ 

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

Susținători și prieteni
Angela Galeța, Beatrice Weber, 
Carmen Barta, Răzvan Oltean, 
Roxana Beicu, Oana Kelemen, 
Peter Barta, Suzana Gras, Tony 
Myers, Livia Moisii, Adriana 
Pușcaș, Mihaela Perianu, Tudor 
Mușat, Camelia Săvoiu

Sponsori și parteneri 
Federația Fundațiilor Comunitare 
din România, Friends Advertising 
& Fundația Friends for Friends, 
Fundația Vodafone România, 
Raiffeisen Bank, Transylvania 
College Cluj, Vodafone România

>50 
de organizații au primit consultanță de fundraising: de la 
traininguri la recrutarea fundraiserilor la auditul și dezvol-
tarea strategiei de atragere de fonduri.
———
•  într-un program de doi ani realizat împreună cu 
Fundația Vodafone, 10 organizații au primit consultan-
ță pentru a deveni sustenabile. În cei doi ani, au strâns 
aproape 1.000.000 de lei.
———

> 140 
de fundraiseri de la 67 de ONG-uri au participat la ediția 
a XII-a a Conferinței Naționale de Fundraising, unde au 
învățat despre cele mai eficiente metode de atragere de 
fonduri de la experți români și străini.
———

>120
de ONG-uri au participat la cele 35 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 a doua 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.
———

17
organizații românești și internaționale au primit 
consultanță de la ARC pentru a-și administra mai eficient 
bazele de date de donatori.companii.

în 2015
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După 13 ani de promovare a bunelor practici în filantropie, știm 
sigur că singurul mod în care poți schimba mentalități este să 
inviți la aceeași masă pe toată lumea care are ceva de spus, fie că 
e nonprofit, companie sau donator privat. Doar punând la un loc 
cunoștințele și dorințele tuturor putem crea o lumea mai bună – 
adică transparență pentru donatori și durabilitate pentru organizații.

O agora a comunității 
care face bine

Drumul nostru de agora al comunității filantropice 

a început încă din 2003, când am organizat prima 

oară Gala Oameni pentru Oameni, un eveniment 

la care voiam să-i facem cunoscuți lumii pe cei 

care au cele mai bune practici de intervenție în 

comunitate. De la companii cu strategii de respon-

sabilitate socială coerente (era la începuturile foarte 

timide ale sustenabilității ca practică de afaceri în 

România) la organizații transparente și eficiente și 

la oameni care strângeau fonduri sau donau. Când 

i-am văzut pe toți în aceeași sală, ne-am dat seama 

că dacă îi aducem la un loc și le dăm șansa să 

vorbească unii cu alții, putem face mai repede pașii 

către societatea pe care o visam. 

Gala s-a întors în fiecare an – în 2015 am avut a 

douăsprezecea ediție deja – iar din energia ei am 

reușit să creăm platforma donatie.ro, unde și-au 

dat mâna băncile, companiile de telefonie mobilă 

și organizațiile pentru a le oferi donatorilor un loc 

sigur în care să facă bine. Tot din bunele practici 

văzute la Gală, dar și din nevoia companiilor de a-și 

face strategii de CSR cu impact, s-au născut Din-

colo de profit și programul de evaluare a impactului 

în comunitate.
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PLATFORMA DONATIE.RO
———

În trei ani și jumătate de la deschiderea platformei pentru 

donații prin SMS și Debit Direct, s-au strâns 18.435.000 de lei. 

În jur de 1.000.000 de oameni au putut să doneze pentru că 

există un sistem de donații prin SMS și prin bancă transparent, 

în care au încredere.

Anul 2015 a fost unul în care organizațiile și-au crescut 

volumul de donatori recurenți, prin debit direct și prin SMS 

recurent. Pentru noi, a fost un an în care ne-am concentrat 

pe creșterea capacității echipei de program, pentru a face față 

volumului din ce în ce mai mare de donații.

Asociația M.A.M.E.
Asociația Română a Băncilor
Banca Comercială Română
Banca Transilvania
BRD - Groupe Société 
Générale
Fundația Ringier
ING Bank
Orange Romania

„Noutatea anului, pentru noi, este că am dezvoltat, în 

parteneriat cu SOS Satele Copiilor, un serviciu de achiziție de 

donatori prin debit direct. Echipa coordonată de Laurențiu 

Boeriu a recrutat în 2015 peste 1000 de donatori noi pentru 

SOS. Realizarea majoră a venit în partea de final a anului, 

când am reușit să creștem donația medie pentru SOS de la 

19 lei la 24 lei. ”

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.”

SÎNZIANA WOLFF, fundraiser stradal

11.876  
de donatori prin Debit Direct pen-
tru 9 organizații.
———
Fonduri strânse prin Debit Direct: 

10.900 LEI în 2012 

>119.061 LEI în 2013  

>413.176 LEI în 2014

>893.111 LEI în 2015.
———

6 
campanii SMS recurent
———

>1.000.000 
de donații prin SMS într-un an 
(adică mai mult de 9.000.000 lei).

în 2015

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

Partenerii care ne sunt alături în programul 
de mecanisme pentru donații
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Departamentul Dincolo de Profit oferă consultanță 
companiilor care vor să pună ideea de sustenabilitate 
în centrul abordării lor de afaceri și promovează bune 
practici și dezbateri care să creeze o punte de legătură 
între sectorul de afaceri și restul societății

•  Am făcut primii pași în pregătirea proiectului de res-

ponsabilitate socială Banometru. Măsuri pentru redresare 

financiară, alături de ING Bank. Proiectul este gândit ca 

soluție destinată persoanelor care au dificultăți la plată ra-

telor pentru că nu au educație financiară sau și-au pierdut 

veniturile. Le oferim servicii de educație financiară, consi-

liere în carieră și informații despre ajutoare sociale la care 

pot avea acces, pentru a ne asigura că pe termen lung au 

instrumentele necesare și o atitudine constructivă pen-

tru a se descurca singuri. Vrem ca proiectul să devină un 

program național care să includă oameni din toate mediile 

sociale care se confruntă cu astfel de nevoi. 

•  Am realizat alături de Orange România primul raport de 

CSR al companiei, bazat pe metodologia GRI G4. 

•  Am organizat prima ediție a Leaders for Sustainable 

Business, un eveniment care a adus alături lideri recunos-

cuți ai domeniului sustenabilității din România, alături de 

un important jurnalist și activist în domeniul sustenabilității 

– Jo Confino, Director editorial al The Guardian Sustainable 

Business. Tema conferinței a fost evaluarea contextului ro-

mânesc în domeniul sustenabilității, angajamentele pe care 

companiile locale și le pot asuma, care sunt caracteristicile 

pieței locale și cum influențează acestea prin accelerarea 

sau limitarea practicilor de sustenabilitate a sectorului de 

afaceri.

DINCOLO DE PROFIT
———

Membrii grupului LBG 
Avon Cosmetics, BRD Groupe Societe 
Generale, 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,  Ioana Grindean, 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, Mihaela Coman, 
Teodor Dinu, Federația Dezvoltarea 
Popoarelor,  Asociația Educație pentru 
Viața Reală

Juriul Galei Oameni pentru Oameni
Anca Harasim, Director executiv Camera 
Americană de Comerț în România
Andreea Roșca, jurnalist și co-autoare a „Cei 
care schimbă jocul” 
Corina Vasile, Director de relații publice și 
comunicare Reiffeisen Bank
Dragoș Neacșu, CEO Erste Asset Management  
Felix Pătrășcanu, CEO Fan Courier  
Georgiana Pogonaru, Fondator Romcolor2000 
Ioana Filipescu, Fondator Filipescu Visa 
Financial Advisors 
Marius Stefan, CEO Autonom 
Mihaela Perianu, Managing Partner AIMS 
Human Capital&Dale Carnegie
Mihaela Gînju, Director/Partener Erudio
Péter Barta, CEO Fundația PostPrivatizare
Roxana Vitan, Director executiv Fundația 
Româno-Americană, Juriul pentru 
analiză media, Georgiana Ilie, Director 
de comunicare Asociația pentru Relații 
Comunitare, Mona Dîrțu, jurnalist, co-
autor al cărții de antreprenoriat „Cei care 
schimbă jocul", Oana Sandu, reporter DOR, 
Tudor Mușat, jurnalist Digi24 TV

în 2015
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Gala Oameni pentru Oameni a ajuns 

la a douăsprezecea ediție. Peste 

350 oameni au aplaudat premianții 

pentru cele mai de impact gesturi de 

investiție comunitară și filantropie.

Organizatori: ARC și AmCham România

Partener: Raiffeisen Bank

Susținut de: Fondul ONG în România

Câțiva dintre câștigători

Fundraiser profesionist:  
Laszlo Bodor, Director de Fundraising și Comunicare, HOSPICE Casa 
Speranței, Brașov. Cele peste 5 milioane de lei pe care le-a strâns în 2014 
și 2015 au permis organizației să ofere servicii gratuite pacienților cu boli 
incurabile.

Cel mai bun proiect (Intern) de CSR al unei companii:  
Vodafone România prin Fundația Vodafone România, pentru proiectul O 
șansă pentru viață, care a investit 2,5 milioane de lei în centre de donare de 
sânge din țară și în campanii care au atras peste 10.000 de donatori.

Directorul executiv care susține fundraisingul:  
Ciprian Mihai Păiuș, Director executiv, Fundația Comunitară Iași, pentru 
dezvoltarea, susținerea și implicarea în campaniile de fundraising ale 
fundației prin care s-a mobilizat suma de 490.000 de lei.

Cea mai bună campanie de fundraising a unei organizații mici: Asociația 
Vasiliada, Craiova, nominalizată pentru campania „Gesturile mici fac 
oamenii mari", a mobilizat suma de 23.200 de lei pentru oferirea de burse 
școlare pentru 258 de tineri din mediul rural. 

Cea mai bună campanie de fundraising a unei organizații mari: HOSPICE 
Casa Speranței, Brașov, pentru campania Luna Florii de Colț care a strâns 
89.915 de lei care s-au transformat în servicii gratuite oferite pacienților cu 
boli incurabile aflați în grija HOSPICE.

Cel mai bun program de CSR al unei companii:  
Compania Microsoft România pentru programul Opening Opportunities, 
în valoare de 469.623 de lei, care a avut ca scop creșterea gradului de 
angajabilitate a tinerilor din urbanul mic și mediu.

Cel mai bun proiect de sponsorizare a unei companii:
Kaufland România pentru proiectul „Ajută un licean” al Fundației pentru 
Sprijin Comunitar Bacău, care oferă anual 50 de burse elevilor din familii 
sărace care vor să meargă la liceu. Kaufland a oferit 640.500 de lei.

Vodafone România pentru proiectul „Leading Change, Contributing to 
Education” al organizației Teach for România, care derulează în fiecare an 
un program de recrutare, pregătire, integrare și susținere a tinerilor care își 
doresc să devină profesori. Vodafone a oferit 308.963 de lei.

Cel mai bun proiect de sponsorizare a unei firme (IMM):  
Transgor Logistik - pentru implicarea în proiectul „Fondul Transgor 
Logistik - pentru o viață în mișcare" care a finanțat 6 proiecte dedicate 
vieții active cu o contribuție de 90.000 de lei.

14 
milioane lei în 2003

82 
milioane lei în 2009

58 
milioane lei în 2014

81 
milioane lei în 2015

investitia în comunitate

Gala a fost transmisă pe postul public de 

televiziune, TVR1, pe 19 decembrie, la oră de 

maximă audiență. Înregistrarea poate fi văzută 

pe youtube.com/arcromania

Le mulțumim prezentatorilor Galei  
Ligia Munteanu și Claudiu Vrînceanu  
și Loredanei Negrilă de la TVR
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2015 a fost un an important pentru mișcarea de fundații 
comunitare, un an care a marcat creșterea numărului de 
fundații comunitare de la 12 la 15. Creșterea numărului de 
fundații comunitare înseamnă și că mai mulți locuitori din 
România pot beneficia de serviciile unei fundații comunitare, 
în calitate de donatori, susținători sau parteneri. Fundațiile 
comunitare au acum o acoperire națională de 42%, care 
înseamnă peste 8 milioane de locuitori.

Drumul noilor fundații comunitare a început în martie 2014 și, după o 

perioada de un an și jumătate în care grupurile de inițiativă au testat 

ideea în comunitățile lor, au mobilizat resurse și au identificat lideri din 

diverse domenii, s-au înființat fundațiile comunitare din Brașov, Galați și 

Dâmbovița.

Împreună cu RAF
Printr-un nou parteneriat cu Romanian-American Foundation, RAF, 

putem susține dezvoltarea celor mai tinere fundații comunitare, în 

primii ani de activitate, dar și mișcarea de fundații comunitare, direct, 

printr-un fond de dublare a donațiilor de la indivizi, strânse de fundațiile 

comunitare. Mai mult de atât, RAF a inițiat în 2015 și Fondul Științescu, 

în cadrul căruia fundațiile comunitare finanțează proiecte care stârnesc 

interesul elevilor pentru științe. 

Mișcarea fundațiilor merge înainte
Conferința Națională de Fundații Comunitare a fost pentru prima 

dată organizată de Federația Fundațiile Comunitare din România, în 

parteneriat cu ARC. Primele două ediții au fost organizate de ARC, iar 

ediția precedentă a fost realizată cu Federația ca partener. Conferința 

a avut loc la Sibiu, în noiembrie 2015 și a adus la un loc 130 de oameni 

care lucrează să schimbe în bine comunitatea lor și care s-au întâlnit să 

discute despre ce înseamnă și cum pot stimula inovația și impactul în 

comunitățile lor.

Construim o societate 
mai bună

FUNDAȚII COMUNITARE
———

Premiul Olga Alexeeva

Programul de fundații comunitare a 

primit și recunoaștere internațională prin 

intermediul Alinei Porumb, directoarea 

programului de fundații comunitare. Alinei 

i-a fost acordat premiul memorial Olga 

Alexeeva, pentru perseverența și inspirația 

de care a dat dovadă în sprijinul dezvoltării 

fundațiilor comunitare din România. Premiul 

Olga Alexeeva se acordă în fiecare an unei 

persoane care contribuie la dezvoltarea 

filantropiei pentru schimbare socială în țări 

unde filantropia e în curs de dezvoltare.
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15 
fundații comunitare, a șaisprezecea în curs de înființare, la 
Timișoara  
———

4.017.940 
lei investiți în comunitățile locale, dublu față de 2014 
———

690
de granturi
———

272
de burse de excelență 
———

40
de proiecte comunitare
———

9.726.554
lei investiți în comunități în perioada 2008-2015

în 2015
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        FUNDAȚIA COMUNITARĂ ORADEA    

La Oradea, femeile implicate în înființa-

rea și creșterea fundației comunitare au 

pornit acum câțiva ani un program dedicat 

sprijinirii femeilor din comunitate care vor 

o carieră profesională de succes. Femina 

a organizat de-a lungul anilor nenumărate 

workshopuri de carieră, a facilitat mento-

ratul direct, le-a dat o șansă tinerelor să 

învețe de la femei de carieră lucruri care 

le vor folosi în viitor. În 2015, programul a 

organizat opt întâlniri în care au partici-

pat peste 350 de femei și au demarat opt 

proiecte în comunitate.

        FUNDAȚIA COMUNITARĂ MUREȘ    

În 2015, fundația, care are activități atât în 

Târgu Mureș cât și în Reghin, cele mai mari 

orașe din județ, a demarat un program 

complex de educație rutieră pe bicicletă. 

Pentru că bicicleta e un mijloc de transport 

tot mai folosit, problemele de trafic cauzate 

de cei care nu știu drepturile și obligați-

ilor bicicliștilor (șoferi, pietoni și bicicliști 

deopotrivă). 

        FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI    

Împreună cu Porsche România, Fundația 

Comunitară București a lansat în 2015 

un proiect ambițios numit Mobilizăm 

Excelența prin care a sprijinit crearea a 

șase spații comunitare dedicate iniția-

tivelor civice, culturale și ecologice din 

București, precum și 10 sportivi și patru 

artiști foarte tineri care au potențial extra-

ordinar în domeniul lor și astfel pot să își 

continue pregătirea. Printre tinerii sprijiniți 

se numără campioni de tenis, natație, 

escaladă sportivă, karate, atletism, patinaj, 

scrimă și balerini, pianiști și violoniști, toți 

între 9 și 17 ani.

       FUNDAȚIA COMUNITARĂ IAȘI    

Fundația a lansat în 2015 programul 

Cardul Comunității, un concept introdus în 

rețeaua fundațiilor de Fundația Comunitară 

Odorheiul Secuiesc în urmă cu mai mulți 

ani. La Iași, în program, au intrat zece 

antreprenori din oraș care, în baza cardului 

comunității prezentat la cumpărături de 

ieșeni, fac o donație către un fond comun 

administrat de fundația comunitară și des-

tinat proiectelor care fac viața comunității 

mai bună. Proiectele vor fi alese de pose-

sorii de card împreună cu antreprenorii 

implicați și fundația. 

        FUNDAȚIA COMUNITARĂ SIBIU    

SemiMaratonul Sibiu, organizat de fundația 

comunitară, a ajuns în 2015 la a patra 

ediție și a adunat nu mai puțin de 1200 de 

alergători care au susținut 21 de proiecte 

locale. Cei 2050 de donatori au ajutat la 

strângerea a 193.000 de lei pentru seri 

educative pentru copii, echipamente 

pentru neo-natologie, plantări de păduri, 

cursuri de arhitectură sau tabere.

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.

Comitetul consultativ al programului 
Fundații Comunitare
Andreea Roșca - co-autoare a "Cei care schimbă 
jocul", Excell Communications
Dan Pascariu, UniCredit Tiriac Bank
Gabriel Biriș - Partener Biriș-Goran,
Marius Ghenea - Business Angel,  
Péter Barta - CEO Fundația Post-Privatizare

Partenerii programului
Fundația Româno-Americană
Federația Fundațiilor Comunitare din România
Fundația pentru Parteneriat
Fundația Principesa Margareta a României
Raiffeisen Bank
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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 face parte din rețeaua internațională INSPIRE și a inițiat 
de-a lungul timpului nenumărate proiecte comune pentru ca toate 
țările să își poată împărtăși experiențele și să învețe unele de la 
altele.

ARC ÎN REGIUNE
———

•  Am sprijinit specialiști din Serbia, Ucraina, Polonia, 
România, Ungaria, Rusia și Turcia să învețe consiliere 
filantropică și să ajute donatorii să ia decizii bune 
– în total, am susținut 55 de specialiști în perioada 
2012-2015.

———

•  Am luat parte la o serie de întâlniri la nivel regional și 
global, organizate de WINGS (Worldwide Initiatives for 
Grantmaker Support) în care s-au discutat teme precum 
măsurarea impactului social în filantropie, practici, valori 
și instrumente de colectare a datelor în filantropie la 
nivel internațional, cât și elaborarea unui cadru teoretic 
de evaluare a activității organizațiilor de suport în 
filantropie. 

———

•  Am lucrat cu 18 specialiști din Ucraina, Bulgaria, 
Serbia, România, Ungaria, Cehia, Polonia, având și o 
primă participare din Macedonia. Cursurile și vizitele de 
studiu i-au stimulat pe participanți și la nivel de practică 
filantropică personală: o parte din ei au organizat apoi 
cercuri de donatori sau au inițiat fundații de familie sau 
fundații comunitare în orașele lor natale.

în reteaua INSPIREîn 2015
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Bursele ARC pentru Jurnalism despre Filantropie, lansate în 2013, 
au ajuns la a doua ediție și au făcut posibilă documentarea a trei 
povești extraordinare despre donatorii și fundraiserii din România.  

BURSELE ARC PENTRU JURNALISM 
DESPRE  FILANTROPIE - EDIȚIA A II-A
———

Un sat pentru Mădălina

Poate o mână de oameni să  

scoată o mamă tânără din 

sărăcie?

Text de Ana Maria Ciobanu,  

fotografii de Mircea Reștea

DoR / [fragment]

Când se termină ajutorul social al socrilor, alocațiile celor doi copii, sau banii câștigați cu ziua 

de Laurențiu la tăiat de lemne, Mădălina o ia pe Maria în brațe, își pune un ghiozdan în spate 

și merge vreo 20 de minute pe jos până la gară. Lasă în urmă curtea în care nu mai cotcodă-

cesc găini pentru că au murit anul trecut răpuse de-o boală, bătătura în care nu crește nicio 

legumă, gaura în pământ înconjurată de patru pari de care flutură o cârpă și se urcă în trenul 

de București. Nașul îi taie un bilet de cinci lei, dar dacă e supracontrol, trebuie să plătească 

10. La nouă dimineața coboară la gara Basarab, își cumpără o cartelă de metrou, scoate din 

ghiozdan un carton pe care a scris cu litere de tipar „Suntem muritori de foame” și se plimbă 

prin vagoane.

(…)„Un proverb african spune că e nevoie de un sat ca să crești un copil. Satul Mădalinei nu o 

ajută. Aș vrea să o ajut pe Mădălina să își creeze alt sat. Poate în România cinică și electorală 

acesta e un vis, dar dacă îți dorești să faci parte din acest sat, te rog contactează-mă cu un 

mesaj privat”.

(…)Bătălia ideologică a celor care vor să facă bine se duce adesea între a da bani și a educa 

abilități, între a da un pește, sau a ține un curs despre pescuit. În cercul donatorilor pentru 

Mădălina erau oameni care voiau s-o învețe să pescuiască, dar în același timp voiau să-i 

redea și optimismul și încrederea. Tristețile cele mai mari ale Mădălinei erau când se ducea 

la magazin să ia pâine pe datorie, iar Iani se punea pe plâns în fața frigiderelor cu înghețată. 

Zilele în care avea banii ei în buzunar și putea să le ia copiilor ceva o făceau să se simtă cu 

adevărat mamă. Donatorii au convenit că țelul pe termen lung e ca Mădălina să lucreze și să-

și întrețină familia, dar că până atunci e nevoie de mai multe tipuri de ajutor. S-au gândit și 

la ce ar putea să facă ea în schimbul ajutorului primit, în așa fel încât intervenția să fie și una 

educativă. Au discutat despre întoarcerea la școală, înscrierea lui Iani la grădiniță, despre cum 

ar putea Mădălina să vândă produse create de ea sau să planteze ceva în grădină.

Le mulțumim pentru sprijin  
membrilor juriului Burselor: 

Elena Stancu,  Cosmin Bumbuț, 
Vlad Odobescu și  George Popescu.
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Cum funcționează cercurile de dona-
tori în România: donații de 190 de lei 
creează locuri de muncă

Cu banii donați de peste o mie de români 

de la oraș în ultimii trei ani, mai mulți 

români de la sat au început să pună pe pi-

cioare mai multe proiecte sociale sau mici 

afaceri. Donatorii nu sunt milionari - sunt 

oameni obisnuiți care, dupa ce ascultă 

prezentările proiectelor, decid unde să-și 

îndrepte banii: 100, 200 de lei, fiecare cât 

poate. Dar puțin adunat peste puțin se 

ajunge la o suma suficientă pentru a da 

sătenilor întreprinzători cheagul suficient 

să pornească. Căci nu, nu e milă. Și nici 

caritate. E mult mai mult de atât: sunt 

oameni care au încredere în alți oameni.

Text de Sorana Stănescu,  

fotografii de Andrei Pungovschi

Hotnews.ro / [fragment]

Rezistența prin medicină

Dela0.ro a urmărit vreme de câteva luni 

evoluția a trei inițiative din domeniul 

medical care încearcă să corecteze 

câte ceva în funcționarea sistemului de 

sănătate. Și-o fac călăuzindu-se după 

principii asimilabile celor filantropice și 

clădindu-se prin voluntariat.

Text de Vlad Stoicescu,  

fotografii de Zora Iuga

Dela0.ro / [fragment]

E a doua săptămână de când funcționează brutăria, iar ei sunt primii angajați. 

Lucrează de la 9 – 10 seara, până a doua zi la 6, cand preotul Ionuț Rădulescu 

se apucă de livrat: 400 de pâini dispar în aproximativ o oră la vreo șapte maga-

zine din zonă, la câțiva abonați individuali și la cele mai sărace 20 de familii din 

comună, care primesc gratis. Administrarea brutăriei se face prin firma parohiei 

Frâncești, „Cuptorul credinciosului”, iar ideea a pornit de la o mână de oameni 

constituiți într-un grup de inițiativă în jurul bisericii. Clădirea joasă, cu două 

camere, în care lucrează, a fost a CAP-ului. În ’90 a luat-o un patron și și-a 

făcut tot o brutărie, care a funcționat cu intermitențe până în 2007, când a fost 

lăsată în paragină.

(…)Dorința de a avea o brutărie și de a angaja oameni din comună exista din 

2012. Terenul și clădirea le-au concesionat în 2014 prin licitație de la primă-

rie, o parte din reparații le-au făcut cu bani de la World Vision și de la săteni, 

iar ultima piesă din puzzle, malaxorul în care să pregătească aluatul de pâine, 

l-au cumpărat din donațiile strânse la cercul de donatori al Fundației PACT din 

București, în mai 2015: cinci mii de lei. 

Cercul de donatori este o modalitate de strângere de fonduri prin care ONG-

uri sau grupuri de inițiativă (spre deosebire de ONG-uri, ele nu au personalitate 

juridică) își susțin proiectele în fața unui public timp de cinci minute, răspund la 

întrebări alte cinci minute, iar apoi se retrag din sală, în timp ce publicul donea-

ză: ridică mâna, își spun numele și suma donată. Exact ca la o licitație. 

La Iași, o echipă româno-americană adusă laolaltă de un rezident în chirurgie 

emigrat în Statele Unite încearcă să fondeze un centru integrat de chirurgie maxi-

lo-facială. 

   

În București, un institut demonstrează deja de doi ani de zile că se poate face 

performanță medicală românească într-o specializare extrem de grea precum 

neurochirurgia, fără a sacrifică însă ideea că sănătatea e, în ultima instanță, un 

serviciu social. 

   

Iar o fundație și oamenii strânși în jurul proiectelor sale oferă o șansa la viață co-

piilor cu malformații cardiace și vrea să revoluționeze neonatologia românească 

înființând prima bancă de lapte matern din țara.  

   

Sunt trei proiecte care au la bază inițiative private, ale unor grupuri de oameni ce 

își mobilizează resursele profesionale, instituționale, personale pentru a determina 

o schimbare în felul în care se fac și se oferă servicii medicale în România. 

   

Sunt mai ales, însă, trei proiecte care au la bază nevoi concrete de tratament pe 

care sistemul medical le-a neglijat până acum – e nevoie în România și de un 

centru de neurochirurgie modernă (ba chiar de mai multe); e nevoie și de un cen-

tru integrat de chirurgie cranio-facială; e nevoie și de o bancă de lapte matern.
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13
Ramona Mîndru, proprietara unui salon 

de cosmetică din Cluj, construiește o 

comunitate de fashioniste care învață 

să se implice, să doneze și să se apropie 

de copiii cu nevoi speciale.

[fragment]

Teleleu despre donatori și fundraiseri 

Teleleu.eu, adică jurnalista Elena 
Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț, 
au documentat ce înseamnă să fii 
fundraiser și donator în două articole 
de profunzime.

Șantierul
Un tânăr boem, o familie muncitoare 

și un programator altruist construiesc 

o casă și o comunitate de donatori 

responsabili.

[fragment]

Ramona e îmbrăcată într-un tricou alb, pe care sunt desenate inimi, flori și mâini 

colorate. L-au pictat pentru ea câțiva copii de la un centru de plasament – Ramo-

na a donat bonuri valorice la salonul ei, Catwalk by Ramona Mîndru, în cadrul unui 

eveniment caritabil dedicat copiilor abandonați, iar copiii au vrut să-i mulțu-

mească. A asortat tricoul cu o fustă neagră, mulată, ruj roșu și teniși aurii. Pune 

cornulețele pe masa de la recepție (întotdeauna aduce dulciuri pentru colegii ei în 

ziua de 13), o întreabă pe Emilia câte programări sunt, Emilia spune că „sunt ceva“, 

apoi Ramona se așază la masă și respiră adânc. „Am niște emoții pe care nu le 

pot controla“, spune ea. „Mi-e teamă că n-o să se strângă banii sau că lumea o să 

perceapă că vine de milă, în loc să simtă bucurie în această zi.“

(…)În februarie 2014, Ramona Mîndru s-a hotărât să doneze toți banii câștigați 

în zilele de 13 ale lunii în scopuri caritabile. În această zi casa e închisă, angajații 

lucrează voluntar, iar clienții depun banii într-o urnă aflată la vedere. La sfârșitul 

zilei, suma care se strânge e donată unei asociații. Până acum, salonul Catwalk a 

cumpărat medicamente pentru copiii bolnavi de cancer, o targă de salvare pentru 

Crucea Roșie și o mașină de scris Braille pentru liceul de nevăzători, a plătit terapia 

unui copil cu autism, a donat bani pentru asociațiile Little People, Autism Transil-

vania și AGA Down Sindrom Cluj.

Pe 13, fiecare plătește cât vrea pentru serviciul cosmetic primit. Unii clienți pun 

în plic o sumă mai mare, însă alții plătesc mai puțin. Ramona nu vrea să schimbe 

mecanismul pentru că, spune ea, „la sfârșitul zilei lucrurile se compensează“.

„La începutul proiectului, toți am avut o doză de scepticism“, spune Genoveva 

Ghiuri, director de dezvoltare resurse la Habitat for Humanity Cluj. „Să mergi pe 

stradă și să întrebi oamenii dacă vor să doneze, nu doar o dată, ci lunar, să își dea 

datele personale și contul bancar părea prea mult pentru o societate despre care 

spunem că nu are exercițiul de a da.“ Donația prin debit direct e un mecanism 

relativ nou în România, prin care poți dona lunar o sumă fixă unei organizații. 

Contractul de debitare automată se face de obicei pe o perioadă de trei ani și 

poate fi întrerupt oricând, la cererea donatorului.

Facerii – sau fundraiserii stradali – Habitat for Humanity Cluj discută pe teren di-

rect cu potențialii donatori: ei trebuie să-i convingă că o sumă mică, donată lunar 

de un grup de oameni, ajută organizația să construiască locuințe pentru familii 

aflate în impas. De faceri depinde în cea mai mare măsură decizia unui om de a 

deveni donator recurent, crede Tudor Runcanu, coordonatorul echipei de fun-

draiseri. „Nu e un job ușor: sunt foarte multe refuzuri, iar ei trebuie să fie pregătiți 

pentru asta când ies pe teren.“

(…)

„Bună ziua! Eu sunt de la Habitat for Humanity Cluj, ați auzit de noi? De 15 ani 

suntem în Cluj și construim case pentru familii de muncitori care locuiesc în 

condiții proaste: stau câte trei-patru într-o cameră cu igrasie și pe deasupra mai 

plătesc și chirie. Nu e fun deloc. Și aici intervenim noi: facem un proces de prese-

lecție, alegem o familie și-i construim o casă. Deja am început la Jucu un șantier 

de 15 case, pentru 15 familii care se vor muta anul ăsta. De-asta suntem noi aici: 

ca să facem rost de fonduri. E vorba de debitare directă. Ați auzit de debitare 

directă? E o metodă de donație sigură și transparentă.“
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DONAȚII ȘI DONATORI ÎN PRESĂ
———

Pe lângă Bursele ARC pentru Jurnalism despre Filantropie, în 
2015 am apărut în presă cu demersurile noastre de advocacy 
și de promovare a filantropiei și am scris pe diferite platforme 
despre experiența de donatori și de fundraiser.

Cum să faci un milion de 
euro din donații prin SMS

Organizațiile neguverna-

mentale care vor să strângă 

sume considerabile din 

donații prin SMS trebuie să 

îndeplinească trei condiții.

Liviu Florea,  

AlTreileaSector.ro

[fragment]

Donațiile prin SMS continuă să rămână unele dintre cele mai folosite instrumente de fun-

draising de către organizațiile neguvernamentale românești chiar dacă, în ultimii ani, asocia-

țiile și fundațiile și-au diversificat metodele prin care strâng bani pentru cauzele lor. „Donația 

prin SMS are în continuare succes, cu condiția ca parteneriatele media pentru campanii 

(inițiate de organizațiile neguvernamentale sau de persoane fizice – n.red.) să fie unele 

adecvate și consistente. […]. Cu siguranță că este posibil ca o organizație neguvernamentală 

să strângă un milion de euro din donații prin SMS, dar are nevoie de niște ingrediente cheie: 

o cauză care să aibă nevoie urgentă de donații, un mesaj conceput corect și un plan media 

extraordinar”, spune Camelia Mateș, coordonatoarea platformei donație.ro, lansată în 2012 

de Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) România. Un parteneriat media „adecvat” și 

„consistent” presupune asigurarea unei promovări care să fie în concordanță cu obiectivul 

campaniei.

Nu suntem Bill Gates. Nici 
Gigi Becali

de Mădălina Marcu,  

Sereniti 

[fragment]

Nimeni nu este Bill Gates (evident, în afară de el însuși) și nimeni nu trebuie să fie Gigi Becali 

(inclusiv el însuși). Putem fi oameni decenți care să discutăm deschis despre cine suntem ca 

donatori. De ce am ales organizația X, de ce am renunțat la organizația Y, de ce donez suma 

Z și nu mai mult sau mai puțin. De la cine am luat țeapă și cine merită încrederea.

Împreună gândim mai bine. Împreună judecăm mai bine.

Am renunțat la un moment dat să mai donez către o organizație pentru că nu mi-au mulțu-

mit niciodată. Mi s-a părut extrem de meschin din partea mea. Până la urmă nu donasem ca 

să-mi mulțumească cineva, nu? Donasem pentru copii. Discutând întâmplător cu un prieten 

mă întreabă dacă știu să-i recomand o organizație care lucrează cu copii pentru că s-a 

săturat de lipsa de reacție a organizației la care era donator de 2 ani. Ce să vezi, motivul era 

același ca și la mine și amândoi ne-am dat seama povestind că nu de mulțumesc duceam 

lipsă ci de a afla că am contat. Că sacrificiul nostru financiar chiar a schimbat ceva real în 

viața cuiva. Mulțumirea venea din a fi recunoscut ca parte a poveștii, nu ca un portofel cu 

picioare la care apelezi de câte ori e nevoie.

Fără aceste discuții, fără să ne bucurăm împreună sau să criticăm împreună, nu avem puterea 

de a schimba ceva. De aceea, discursurile alintate despre cum “Oh, vai, dar eu nu am făcut 

mare lucru “ sau “ ei, dar eu nu donez ca sa ma laud la alții” un pic mă enervează. Pentru că 

nu vei spune „Am donat mii de euro, adulați-mă”. Vei spune „Eu sunt donator pentru ei pen-

tru că știu ce fac cu banii, pentru că am cunoscut oamenii cu care lucrează și sunt mândru 

că împreună schimbăm vieți”.

Și lumea va zâmbi, va avea speranță și va dori să simtă la fel de multă bucurie. Așa că, te rog, 
fă bine și vorbește.

Parteneri Media
Altreileasector.ro, Dela0.ro, DOR, Forbes, Gala 
Societății Civile, Hotnews.ro/Euractiv.ro, Metropotam, 
Paginademedia, Responsabilitatesociala.ro, România 
Pozitivă, TVR, Sereniti, ȘtiriONG
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VENITURI ARC 2015

Raport financiar în lei

VENITURI 2014 AFERENTE ANULUI 2015

Fundații comunitare (program 
național, grupuri de initiațivă)

714.948,41

Program mecanisme donație 122.530,22

Conferința națională de fundraising 22.372,00

YouthBank 275.481,70

Cercuri de donatori 5.486,35

Gala 2015 44.744,00

Program ONG, "Punți pentru resurse" 
EEA Grants - Fondul ONG

119.628,15

Vodafone - program ONG și Voluntar 
de profesie 

49.182,02

SUBTOTAL RON 1.354.372,85

VENITURI 2015

Program ONG

Conferința națională de fundraising 
2015

35.950,00

Contracte consultanță și 
management donatori

69.484,75

Fundația Vodafone - Investiție  
în sustenabilitate

40.000,00

„Legitimitate și informații pentru 
profesioniști în atragerea de fonduri” 
EEA Grants - Fondul ONG

159.813,10

Program Mecanisme 189.161,54

Program CSR 174.031,03

Program Fundații Comunitare

Fundația C.S. Mott 911.612,24

Romanian American Foundation 56.211,97

Capital social înființare FC Brașov,  
FC Galați, FC Timișoara, FFCR

49.801,68

Program Inspire

Fundația C.S. Mott 1.046.105,17

YouthBank

Parteneriate externe (Polonia) 3.608,21

Cercuri donatori

Donații individuale 33.936,00

Suport general organizațional

Fundația C.S. Mott, General purpose 
grant și costuri endowment

319.837,21

Fond Endowment 380.153,57

Dobândă 19.164,10

Fundația Vodafone,  
costuri comunicare

37.513,90

Granturi pentru transport  
participare evenimente externe

6.853,38

Compensări contabile  
(diferențe de curs valutar, etc)

41.127,29

SUBTOTAL INTRĂRI 2015 RON 3.574.365,14

Sume aferente anului 2016,  
din intrări 2015 1,362,057.44

Sume aferente anului 2015,  
din intrări 2016 -252.072,28

VENITURI TOTALE 2015 RON 3.818.752,83

Donații transferate prin ARC

Donații individuale prin SMS 7.104.219,22

Donații individuale prin debit direct 911.535,00

TOTAL INTRĂRI 2015 RON 11.834.507,05
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COSTURI ARC 2015

BUGET OPERATIONAL (RON)

Costuri de personal  
(cost total) cu serviciile

 1.152.131 

Consultanți și evaluatori externi  369.501 

Costuri de birou  
(chirie, utilități și servicii birou)

 195.839 

Costuri comunicații  
(telefon, internet, hosting web)

 53.689 

Echipament, mobilier,  
resurse informaționale

 75.479 

Publicații  169.210 

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

 549.435 

Deplasări interne și internaționale  333.309 

Evenimente  
(Conferință, Gala, Seminarii)  364.172 

Dezvoltare organizațională  6.876 

SUBTOTAL CHELTUIELI 2015  3.269.642 

COSTURI PARTENERI ARC

Parteneri program  
fundații comunitare  229.327 

TOTAL  3.498.969 

Donații transferate prin ARC

Donații către ONG-uri via SMS  7.104.219 

Donații către ONG-uri via debit direct 911.535

TOTAL COSTURI 2015  11.514.724 
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CONSILIUL DIRECTOR ARC
Adrian Ciorna 
președinte Asociația Bunul 
Samaritean Beiuș 
Anca Harasim 
Director Camera Americană  
de Comerț în România 
Andreea Roșca 
co-autor "Cei care schimba jocul", 
co- fondator Romanian Business 
Leaders, co-fondator programul 
Effectuation
Ciprian Târâcă   
Medic
Péter Barta 
CEO Fundația Post-Privatizare 

Mulțumiri speciale lui 
S-P O'Mahony
CEO Opportunity Microcredit 
România, membru de onoare in 
Consiliul Director ARC

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

ECHIPA
Alex Mihai Dinu 
Voluntar de Profesie Vodafone
Alina Porumb 
Director program fundații comunitare 
Camelia Mateș 
Manager program mecanisme donații
Camelia Mureșan 
Account Executive donatie.ro
Cătălin Gheorghe 
Director program ONG 
Dana Pîrțoc 
CEO ARC 
George Vlas  
Asistent donatie.ro
Georgiana Ilie 
Director de comunicare 
Horia Domnariu 
Director program Dincolo de profit
Ioana Szatmari  Coordonator program 
Dincolo de profit
Ioana Zăhan 
Coordonator administrativ
Ionuț Alexandrescu 
Asistent de programe
Iulia Ardelean  
Coordonator administrativ

Laurențiu Boeriu  
Coordonator fundraiseri stradali
Mădălina Marcu 
Director dezvoltare resurse/ 
Director executiv interimar
Mihaela Giurgiu 
Coordonator program fundații 
comunitare 
Monica Tomuș 
Manager IT 
Roxana Dumbravă
Coordonator programe CSR
Roxana Sofică 
Manager programe ONG și publicații
Sanda Fălcușan 
Contabil
Simona Criste  
Asistent program fundații comunitare 
Ștefan Cibian 
Coordonator dezvoltare program 
fundații comunitare 

Comitetul campaniei de endowment 
ARC: Dragos Roșca, Dragoș Neacșu și 
Ioana Filipescu.

CONSULTANȚI
Le mulțumim pentru colaborare:
Fenella Rouse  
Consultant filantropie, ARC 
Tony Myers  
Consultant strângere de fonduri, ARC
Bogdan Tudorache și echipa KPMG 
România, care ne oferă probono auditul 
financiar anual de mai mulți ani.
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FINANȚATORI

SPONSORI ȘI PARTENERI

SPONSORI INKIND



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

•  Conferința Philanthropy for Social Change  
– 8-10 iunie, București

•  Gala Oameni pentru Oameni  
- noiembrie, București

•  A treia ediție a Burselor ARC pentru Jurnalism 
despre Filantropie

arcromania.ro 
facebook.com/AsociatiaPentruRelatiiComunitare

Ce îți pregătim în 2016


