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noi, pe scurt

Suntem ONG-iști clujeni și bucureșteni pasionați de bine - cum îl
găsim, cum îl creștem, cum îl vindecăm când are nevoie, cum îl

măsurăm, cum îl replicăm. 
 

Încercăm de 16 ani ca prin toate lucrurile pe care le facem să
creștem încrederea între oameni, companii, ONG-uri, autorități. 

 
Credem că fiecare om are puterea să schimbe lumea. Sau cel puțin
lumea din jurul lui. Așa că punem la dispoziția oricui mecanisme de
donație, evenimente, cursuri și know how ca să înceapă schimbarea

din pătrățica fiecăruia. 
 

Credem în binele bine făcut.
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fundații comunitare

Rezultate cheie în 2017:
Cinci din zece români au acces la programele celor 16 fundații comunitare.
În decembrie, s-a lansat campania pentru înființarea de noi fundații comunitare în
nordul extrem, sudul extrem și nord-est, iar la final au fost selectate cinci grupuri de
inițiativă.
Tot în decembrie a fost lansat un nou site .(www.fundatiicomunitare.ro), pentru a
ilustra mai bine mișcarea națională a fundațiilor comunitare
Programul de fundații comunitare și-a întărit parteneriatele și colaborările cu ECFI
(European Community Foundations Initiative), UK Community Foundations
movement și Global Fund for Community Foundations
ARC a încheiat un parteneriat media cu Documentaria.ro. În șapte reportaje,
platforma a documentat impactul donațiilor făcute de indivizi sau companii prin
fundațiile comunitare.
În ultimii doi ani, Fondul Științescu a finanțat 126 de proiecte, de care au beneficiat
aproximativ 15.000 de elevi.  

Fundația Comunitară 
București a avut cel mai mare

buget de grant making: a 
susținut 77 de proiecte locale 

cu o medie de $4.600!

Fundația Comunitară 
Odorheiu Secuiesc a 

susținut, în total, 69 de 
proiecte cu 273.680 RON  

4.200 de donatori au susținut 
cele 21 de cauze înscrise la 

Maratonul Internațional Sibiu 
2017

Fundațiile Comunitare 
București și Iași au lansat 

primele rapoarte Vital Signs 
din România
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fundații comunitare
În 2017 s-a lansat procesul de Gândire Strategică și Dezvoltare

Sustenabilă pentru Fundații Comunitare. Coordonat de ARC și finanțat
de Romanian-American Foundation, procesul a generat o serie de

discuții autentice și oneste între fundații și membrii comunităților în
care activează, de la donatori și lideri locali, până la parteneri și

instituții locale.   
 

Fundațiile au înțeles mai bine care sunt nevoile comunității, cum își
pot folosi mai bine resursele și au aflat cum văd localnicii viitorul

orașului lor. La finalul procesului, organizațiile au conturat o strategie
pe șapte ani, care va ajuta comunitatea să-și întărească fibra socială

și încrederea în sine.  

10 fundații comunitare implicate și-au
dezvoltat planul strategic pentru următorii
șapte ani

Sute de localnici au luat parte la acest proces
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Consultările cu membrii comunității au fost făcute
prin diferite metode: interviul, chestionarul, word
cafe, metoda LEGO Serious Play, masă rotundă

În proces au fost implicați 10 consultanți



cercuri de donatori

Cercul de donatori Cluj

14 
cercuri

10 
orașe

900 
participanți

*doar în 2017

Cercul de donatori Iași
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cercuri de donatori

10 din 15 organizații gazdă au
organizat cel puțin un cerc de
donatori. 
Fundația Comunitară Prahova și
Fundația Comunitară Țara
Făgărașului au organizat a 8-a
ediție în toamna lui 2017 
Fundația Comunitară Covasna a
organizat a 4-a ediție a cercului
cu un număr record de
participanți – 200 dintre care 150
au donat. 

 

Din 2013 de la primul cerc de donatori am putut să vedem cum banii
donați inteligent transformă oameni și comunități. La 5 ani distanță de
primul eveniment The Funding Network România, avem multe rezultate

de care ne bucurăm:

Cercul de donatori TFN
România a strâns o sumă
record – 25.000 euro pentru
proiecte de jurnalism
independent, cea mai mare
sumă strânsă vreodată la un
eveniment din România
Din 2013 și până acum,
cercurile au susținut peste
180 de proiecte pentru care
au strâns $280.766

Donația este o formă de a ne saluta și ajuta de la suflet la 
suflet. La cercul de donatori, am simțit energia de bine, de 

oameni de bine și de mediu sigur în care știi că ceea ce dai nu e
irosit, e folosit pentru a fi mai bine.

MIHAELA PERIANU 
membru în Cercul de donatori TFN România
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În 2017, departamentul de CSR a dezvoltat noi parteneriate cu
Vodafone România, Camera Americană de Comerț în România

(AmCham România), Tenaris, Lidl și Deloitte. Notabil este parteneriatul
strategic cu Metropolitan Life și AmCham care a permis dezvoltarea

primului studiu privind practicile de CSR ale companiilor membre
AmCham. Studiul urmează să fie lansat la începutul lui 2018, urmând

să poată fi accesat pe site-ul Camerei Americane de Comerț în
România. 

CSR

Consultanță și
training pe strategii

de implicare în
comunitate,

transparență,
raportare (Raiffeisen

Bank)

Dezvoltare de
rapoarte CSR și CCI

(SROI, LBG, GRI
standards) pentru
companii (Ursus,
Raiffeisen Bank,

Vodafone România)

Dezvoltarea unui raport
de amprentă de

carbon (GHG protocol
corporate standard) cu

recomandări de
reducere a impactului

asupra mediului
(Vodafone România)

Colaboare cu Tenaris
pentru evaluarea

programelor lor de
CSR

Colaborare cu
Deloitte pe crearea de

strategie și
identificarea de
parteneri pentru

programul de
implicare al
angajaților Consultanță pentru

BRD GSG în procesul
de planificare al unui

program de CSR
dedicat angajaților și

clienților lor

Gestionarea
bugetului de granturi

al Lidl România și
sprijinirea companiei

în construirea
strategiei
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CSR 
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Sustenabilitate în 3D 
Dezvoltare – Dedicare – Diligență 

Studiul, o inițiativă îndrăzneață și unică în România, demarată de Camera
de Comerț Americană în România cu susținerea Metropolitan Life și ARC
România își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra efectului pe

care companiile membre AmCham îl au asupra economiei și societății
românești, precum și asupra mediului înconjurător. 

 
Bazat pe analiza rezultatelor raportate de companiile participante pentru
anul 2016, rezultatele parțiale ale studiului arată că membrii AmCham au

o contribuție semnificativă la economia României și au făcut investiții
însemnate în proiecte caritabile, derulate împreună cu parteneri

comunitari de diverse tipuri (preponderant ONG-uri. În același timp, este
evidentă și grija acestor companii pentru mediul înconjurător, nu numai
prin prizma proiectelor derulate, dar și din activitatea raportată conform
standardelor internaționale. Angajamentul lor față de protecția mediului

este evidentă și prin faptul că o parte considerabilă dintre angajații lor au
voluntariat în diferite proiecte derulate de partenerii comunitari. 

 
Pe lângă inventarierea și evidențierea impactului pozitiv pe care îl au

companiile member AmCham în România, proiectul are ca scop și
galvanizarea eforturilor caritabile ale membrilor. Astfel, cu ocazia acestui
proiect de cercetare, inițiatorii au lansat și o provocare la adresa celorlalți

membri AmCham: să participe la un proiect colaborativ, la scară
națională, pe una din cele patru arii majore (educație, sănătate, dezvoltare

comunitară și mediu) identificate de AmCham ca fiind de importanță
strategică pentru societatea românească și care necesită efort concertat,

pentru un impact real și de durată. 



CSR

Banometru e un program gratuit destinat persoanelor
care întâmpină dificultăți în gestionarea ratelor și

bugetului personal. Avem 3 căi de abordare: educație
financiară, consultanță profesională și sprijinire în

accesarea ajutoarelor sociale pentru cazurile sociale
sau medicale.

În 2017, am creat posibilitatea ca persoanele din
afara Bucureștiului să beneficieze de program. Ele
pot accesa consultanța personalizată prin telefon
sau email.

Programul a avut 515 beneficiari și un buget
de funcționare de 72.060 euro.

Am aflat că nu e imposibil și nu este prea 
târziu să ies la liman. Decizia îmi 

aparține. este un proces de durată, cu pași
mici, cu multă răbdare și multă atenție. 

FLORENTINA V. 
beneficiar Banometru
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donează mai simplu

Prin mecanismele sale de SMS și debit direct, platforma a
creat o punte între organizații și donatorii români. Numărul
donatorilor și sumelor donate a crescut constant, in fiecare
an, iar în 2017 am avut primul milion de euro strâns de o
organizație printr-o campanie de SMS recurent.  
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Schimbarea pe care o văd în oameni și la organizații 
este uriașă. Intervenția punctuală în a ajuta este 

înlocuită, pe zi ce trece, de o intervenție pe termen 
lung. Sute de mii de oameni au înțeles că 

organizațiile au nevoie de ei pe termen lung, că 
schimbarea nu se petrece într-o zi.

CAMELIA MATEȘ 
director program Mecanisme Donații



donează mai simplu

În 2017, s-au strâns 1.370.000 $ cu
47% mai mult decât în anul anterior
În 2017, 27.377 donatori au făcut
238.717 donații
Donația medie a fost de 21,39 lei 
Cea mai mare donație lunară este
de 900 de lei
Salvați Copiii România are cei mai
mulți donatori: circa 8.800.   

Debit direct
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O campanie de debit direct schimbă zi de zi mediul din 
jur în bine, dând oamenilor grăbiți și concentrați pe 
grijile zilnice, speranța că lucrurile se pot schimba în 

bine și ocazia de a avea un impact mare, cu un efort mic 
WWF România



donează mai simplu

În 2017 s-au strâns $ 3.896.784, de trei ori mai mulți bani decât în
2016
În 2017, numărul donațiilor recurente prin SMS l-a depășit pe cel al
donațiilor punctuale.
Dăruiește Viață a fost prima organizație care a strâns mai mult de 1
milion de euro printr-o campanie recurentă de donație prin SMS
MagiCamp a strâns, în doar trei săptămâni, peste 100.000 de donații
prin SMS pentru campania „Împreună pentru MagicHome” 
Aproape o treime din donatori donează recurent pentru două sau mai
multe campanii
La momentul acestui raport, 160 de campanii s-au terminat, 24 sunt în
derulare, iar 14 dintre acestea sunt campanii de donații prin SMS
recurent 

SMS
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Dăruiește Viață

Campania de fundraising pentru construirea Spitalului 
Dăruiește Viață ne-a arătat ce puternici suntem ca cetățeni 
atunci când ne implicăm și luptăm pentru binele comun 



program ONG

Am creat un nou eveniment de capacity building, Cafeneaua de
Fundraising, un eveniment informal la care invităm profesioniști din
fundraising să discutăm ultimele subiecte din perioada respectivă. 
Prima ediție a avut loc în noiembrie 2017 la București, la care am avut 
3 ONG-uri invitate și 70 de participanți. 

Următoarea ediție va avea loc
în februarie, la București și la
Cluj. Obiectivul evenimentului
este să consolidăm relația cu

alți colegi de sector și să
recrutăm noi organizații

pentru programele noastre.

Am inițiat și Fundraising Joy,
 întâlniri personalizate și
gratuite în care oferim

consultanță în fundraising, în
zilele de joi, în birourile din

București și Cluj. În 2017 am
oferit 20 astfel de sesiuni.

În noiembrie 2017 am început o colaborare cu Milvus
Group, un ONG de mediu căruia i-am oferit

consultanță în fundraising.
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Conferința Națională de Fundraising

Tema: Schimbă-ți papucii!

5-7 aprilie 2017

În 2017 am provocat participanții conferinței să se pună în papucii
donatorilor lor. L-am avut invitat special pe Tony Meyers, unul dintre

cei mai buni consultanți de fundraising pe 5 continente.

142 de participanți 
76 de organizații din 7
domenii

16 ateliere, 3 plenuri, 20 de
speakeri 
39 de ore de fundraising
concentrate în 3 zile 
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Gala Oameni pentru Oameni

Am ajuns la a 14-a ediție la care au
participat peste 400 de persoane.

Am avut 307 nominalizări eligibile, cu 40
mai multe decât la ediția precedentă.

Gala a fost susținută de Raiffeisen
Bank și de Lidl România.

ediția a 14-a

Despre Andreea ar fi multe de spus. Ea a înființat campania 
Donează un bon de masă. A donat fondurile strânse din 

vânzarea unor brățări unui copil în scaun cu rotile. Acum 
aleargă la maraton pentru copiii cu autism. Andreea 
adună lucruri pentru cazurile noastre și își reunește 

prietenii în cazurile care au nevoie de susținere pe termen 
lung.nominalizare la categoria "Arhitecții Binelui"
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ARC în regiune

Am fost invitați în Viability Net, o rețea construită de Fundația VIA și
dedicată ONG-urilor din regiune. 
Mădălina Marcu și Camelia Mateș au participat la prima întâlnire, în
octombrie 2017 
Monica Tomuș a participat la Salesforce Nonprofit Conference în
noiembrie 2017 
Laszlo Bodor a participat la Bratislava EEFC masterclass în
noiembrie 2017, despre Great Fundraising 
Camelia și Laszlo au reprezentat ARC într-un program Erasmus cu
ONG-uri din Ungaria, Polonia, Germania, Republica Cehă 
Sînziana Wolff și Roxana Dumbravă au participat la Marketing
Bootcamp organizat de Fundația Friends for Friends și finanțat de
Romanian-American Foundation în cadrul programului Policlinica
de Marketing si Comunicare pentru ONGuri, unde au lucrat pe
brandul ARC, comunicare, public și canale media 
Ela Bălan și Ruxandra Pop au participat la Global Fund for
Community Foundations Burning Issues Convening în iulie 2017 și
UKCF Conference în septembrie 2017 
Roxana Dumbravă a participat în primul modul al Master Trainer
Development Program, organizat de Opportunity Associates
Romania, un program de dezvoltare de traineri sau manageri 
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endowment

În 2017 au avut loc 9 întâlniri cu 8 donatori mari.
Au fost formulate 8 cereri, dintre care 7 au
răspuns pozitiv și unul în așteptare pentru un total
de $50.000. 
 
În decembrie 2017 am derulat o campanie de
direct mail. 
 
Avem $27.000 promiși de la membri de board 
$14.000 au fost investiți în fond din banii strânși
deja. 
 
 

La sfârșitul lui 2017,
fondul a ajuns la 

$263.289,31.
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mulțumim partenerilor noștri!

Adela Popescu, Adriana Dicu, Alexandra-Cristiana Nițulescu, Alexandru
Copandean, Alice Papa, Alin Iordan, Alina Ciocoiu, Alina Stan,  Anca Harasim,

Anca Lazăr, Andreea Ciocoiu, Andreea Roman, Andreea Roșca, Andreia
Șerban, Andrew Harwood, Angela Galeța, Anikó Porkoláb, Aurel Deac, Balázs

Hopka, Beata Charycka, Beatrice Weber, Bogdan Ioniță, Bogdana Diaconu,
Camelia Săvoiu, Carmen Brumă, Ciprian Lăduncă, Ciprian Rus, Claudia

Șchiopu, Claudiu Florea, Conf. Dr. Radu Gramatovici, Corina Vasile, Cornel
Ionescu, Cosmina Frâncu, Costinela Drăgan, Cristina Hanganu, Dan

Pascariu, Dana Carataș, Daniel Bibarț, Daniel Petruț, Denisa Mihai, Derek
Feely, Despina Andrei, Diana-Maria Dumitru, Dragoș Neacșu, Dragoș Roșca,
Dragoș Sabău, Eduard Marcek, Felix Pătrășcanu, Florina Șerban, Gabriela

Smeu, Gemma Webb, Georgiana Pogonaru, Gustavo Navarro, Horia
Domnariu, Ioana Grindean, Ionuț Sibian, Irina Lapoviță, Iris Golopența,  

Letiția Pupăzeanu, Maia Novolan, Mara Năstase, Marius Ștefan, Michele
Zucchetti,  Mihaela Coman, Mihaela Gînju, Mihaela Păduroiu, Mihaela

Perianu, Mirela Pop, Nicoleta Ghiță, Peter Barta, Radu Mititean, Raluca Ion,
Raluca Popescu, Răzvan Dimitriu, Robert Uzună, Romeo Vasilache, Romina
Roșu, Roxana Colisniuc, Roxana Vitan, Sebastian Popovici, Șerban Toader,

Sorana Toda-Pop, Sorin Axinte, Ștefan Panaitescu, Ștefan Slavu, Ștefan
Zamfira, Teodor Dinu, Teodor Torgie, Teodor-Iulian Vernica, Tiarnán
O’Haimhirghin, Tiberiu Moisa, Tudor Grecu, Vera Pălmaciu, Veronica

Bătrîneanu, Veronica Dogaru, Violeta Alexandru, Wouter Reijers, Zdenka
Havrlikova. 








