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Cum îți poți lua și tu puterea înapoi – donează în

fondul de endowment pentru ARC, donează pentru

cauzele care contează, fă cunoștință cu fundația

comunitară din orașul tău
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Susținători

ARC-așii



ARC ÎN 2018

Dincolo de fundraising și de crearea de

comunități sănătoase în România, de

advocacy și de capacity building, la ARC

lucrăm cu puterea celor care vor să facă

o schimbare cu cap și cu inimă. Din 2001

credem în puterea oamenilor,

organizațiilor și companiilor de a

schimba România, iar anul 2018 ne-a

arătat cât de mult contează să crezi în

forța pe care o ai.

 

În raportul nostru pe 2018 vei citi despre

lucrurile care se întâmplă dincolo de

programele noastre, de ce le facem și cât

de puternice sunt. Pe scurt, vei citi

despre cum:

Ajutăm ONG-urile să crească și să își dea seama

că pot schimba România

Sprijinim companiile să realizeze cel mai mare

impact pe care îl pot face în comunitate

Unim comunități și le ajutăm să acționeze pentru

binele comun

Educăm, informăm și îndemnăm oamenii să se

implice activ în susținerea cauzelor la care țin

 

 

Mulțumim că ești

interesat despre cum

poți să îți iei puterea

înapoi. 

Află în următoarele

pagini ce poți să faci în

această privință.



CUM
DĂM

PUTERE
ONG-URILOR



Sectorul nonprofit joacă rolul

principal în visul nostru de a

schimba lumea. Avem nevoie de

un sector cu o voce puternică, cu

resurse stabile și de un

leadership expus la cele mai noi

experiențe și practici pentru ca

schimbarea să se poată produce.

Programul de creștere a

capacității de fundraising a

ONG-urilor este cel care, de 15

ani, pune umărul la consolidarea

organizațiilor nonprofit din

România și la dezvoltarea unui

fundraising eficient, sustenabil și

profesionist.

Schimbări legislative

voce puternică

consolidare

acti̦une eficientă

În 2018, alături de alte organizații, am
desfășurat nenumărate activități de
lobby pentru a crește potențialul valoric
al celor două facilități fiscale, - de
direcționare a 2% din impozitul pe
venit și 20% din impozitul pe profit -

potențial care a fost afectat dramatic
de către revoluția fiscală.

Nu putem acti̦ona
eficient decât dacă

urmărim schimbările
care afectează

activitatea sectorului si̦
dacă avem o voce

comună.



Am adus conceptul de Great Fundraising în

România. Acest concept a fost dezvoltat de

Alan Clayton și este definit ca o creștere pe

scară largă și sustenabilă a veniturilor

organizației, sporind impactul și veniturile de

două, trei sau de mai multe ori pe termen

mediu cu ajutorul donatorilor care rămân lângă

organizație pentru mult timp pentru că aceștia

cred în visul ei. 

 

Întâlnirea cu Alan Clayton la Conferința

Națională de Fundraising din mai și în cadrul

Great Fundraising Masterclass din octombrie au

adus provocarea de a face un salt către nivelul

următor în fundraising, unul în care atragerea

de fonduri devine motorul principal al

organizației, implică toată organizație și se

construiește în jurul unei mari ambiții care

aduce donatori loiali și pe termen lung.

 

 

Great Fundraising

saltul

marea ambiti̦e

Conferința Națională de
Fundraising cu tema

Fundraising from Good to
Great (8-11 mai, București)

– 155 de participanți
 

Great Fundraising
Masterclass (15-16

octombrie, București)
– 78 de participanți

"Great Fundraising
Masterclass a însemnat o

schimbare de perspectivă. O
nouă ambiti̦e către care să
ne îndreptăm. Inspirati̦e si̦
tehnici care ne vor ajuta să

ne construim planul."



Fundraising la cafea
Experiența de sharing de la Cafeneaua de

Fundraising a adus împreună organizații din

Cluj și București pentru a discuta, într-un

cadru informal, cele mai fierbinți subiecte de

fundraising și a rămâne conectați la practica

și exemplele de succes din România.

Fundraising-ul implică un proces

organizațional care oferă o imagine realistă

despre potențialului de fundraising, direcții

de acțiune și un plan ușor de urmat. Am

lucrat cu organizații care au dorit să pacurgă

procese complexe de consultanță și am

continuat să oferim sesiuni gratuite de

consultanță introductivă în cadrul proiectului

pilot Fundraising Joy.

Cafeneaua de
Fundraising (3

ediții la
București și 2
ediții la Cluj) –

140 de
participanți

Fundraising
Joy - 15

participanți
”Organizarea

campaniilor de
atragere de

fonduri”, ERSTE
Foundation NGO
Academy (4-5

iunie, București) –
18 participanți

Procese de
consultanță –

4 organizații
(fundraising) și
10 organizații

(baze de date)

În 2018, în cadrul programului de creștere a 

capacității de fundraising pentru ONG-uri, 
am învățat de la cele 180 de organizații și 300
de practicieni cum să definim un program care să răspundă 

noilor tendințe ale sectorului, provocărilor cu care se confruntă ONG-urile și credinței
noastre puternice că donatorii individuali loiali sunt esențiali în construcția unei
organizații solide și a unui sector închegat.



Cercul de donatori
 

Este un eveniment de fundraising care dă puterea înapoi donatorilor și unde

donatorii se conectează direct cu cauzele din comunitatea lor.

 

Din 2013 când a avut loc prima ediție a unui eveniment The Funding Network

în România, am putut să vedem cum banii donați inteligent transformă

oameni și comunități. Acum, la 5 ani distanță, avem multe rezultate care

arată că membrii comunităților locale se implică dacă au cadrul necesar

pentru a sprijini proiectele care contribuie dezvoltarea comunităților din care

fac parte. 

 

În anul  2018  au fost organizate 6 evenimente, la care au participat  350 de

donatori și au sprijinit cele 20 de proiecte prezentate cu suma de 159,615 ron.

în Prahova, Cercul de donatori Ploiesti a ajuns la cea de a X-a editie

o altă ediție a Cercului de donatori TFN România pentru proiecte de

jurnalism independent a rușit să stângă aproximativ 17.000 Euro.

în Brașov, peste 150 de donatori au mobilizat într-o singură ediție a

Cercului 7,600 euro pentru cele 3 proiecte prezentate în cadrul

evenimentului.



CUM
LUCRĂM
CU PUTEREA
COMPANIILOR



Programul de CSR

Pe scurt, despre 2018:

Am lansat prima cercetare de CSR:

Sustainability in 3D – Development, Dedication,

Diligence, în parteneriat cu Camera Americană

de Comerț în România (AmCham);

Am realizat primele rapoarte de amprentă de

carbon pentru Vodafone Romania;

Am realizat primul raport de sustenabilitate

pentru Vodafone Romania;

Am dezvoltat noua strategie de CSR al Tenaris

Silcotub;

Am continuat programele de grant

management prin Grant Wizard cu Raiffeisen

Bank și cu Lild;

În toamna lui 2018, peste 220 de persoane au

participat la atelierele de educație financiară

organizate prin programul Banometru.

2018 a adus mai multe premiere pentru Programul de Responsabilitate
Corporatistă al Asociației pentru Relații Comunitare.   Pe lângă rapoartele de
sustenabilitate pe care le facem pentru   partenerii noștri corporate, în 2018 am
realizat prima cercetare  de CSR: Sustainability in 3D – Development, Dedication,

Diligence, precum și primele rapoarte de amprentă de carbon.



Companiile menționate în studiu,

cu ajutorul partenerilor comunitari

(ONG-uri și instituții nonprofit) au

contribuit și la rezolvarea unor

probleme societale (e.g. educație),

la dezvoltarea comunităților din

care fac parte, dar și la menținerea

calității mediului înconjurător prin

diferite programe de CSR. Sperăm

ca acest studiu să fie primul dintr-o

serie de astfel de analize care să

ajute sectorul în atingerea

obiectivelor propuse și să faciliteze

identificare unor oportunități de

colaborare.

Sustainability in 3D
Lansat în mai 2018, studiul

Sustainability in 3D – Development,

Dedication, Diligence a fost făcut în

parteneriat cu Camera Americană

de Comerț în România (AmCham)

și cu sprijinul Metropolitan Life.

Acest studiu, accesibil pe pagina

AmCham, și-a propus să evalueze

impactul pozitiv agregat al

companiilor membre AmCham

asupra economiei și societății

românești, dar și asupra mediului

înconjurător în decursul anului

calendaristic 2016.

 

Prin  metode calitative și cantitative

și cu ajutorul experților ARC, am

arătat că impactul economic al

companiilor membre AmCham

este semnificativ, contribuind masiv

la bugetul național (peste 300

milioane de dolari în taxe pe profit)

și creând peste 3400 de noi locuri

de muncă noi.



Consolidarea CSR

“Programul de CSR al ARC
România este mai mult decât
analize si̦ rapoarte, sau
management de granturi.
Programul este despre si̦ pentru
oameni, pentru companii si̦
organizati̦i neguvernamentale care
doresc să schimbe lucrurile în ta̦ră”.

Tot în 2018 am realizat și primele

rapoarte de amprentă de carbon (pe

2017 si 2018). Realizate conform

standardelor internaționale GHG

Protocol, acestea au analizat emisiile

de CO2 ale companiei Vodafone

România și au propus soluții pentru

măsurarea, managementul și

diminuarea emisiilor companiei. În

conformitate cu cerințele GRI

Standards, părți din raportul de

amprentă de carbon pe 2018 au fost

incluse în raportul de sustenabilitate al

companiei, acesta fiind și primul raport

de CSR realizat de ARC pentru

Vodafone România.

 

 

În prima parte a anului am lucrat cu

Tenaris Silcotub pentru dezvoltarea

strategiei de sustenabilitate a

companiei. Pe parcursul procesului am

acoperit toate zonele de interes ale

stakeholder-ilor interni și externi. Prin

acest proces, Tenaris Silcotub a vrut să-

și consolideze și eficientizeze

experiența CSR a companiei și să

dezvolte noi abordări sau proiecte, care

să răspundă provocărilor și

oportunităților de pe piața locală. Ca

urmare a acestui proces, compania a

restructurat activitatea de implicare în

comunitate, pentru a crește impactul

social asociat portofoliului său.



Programul Banometru – administrat de ARC și finanțat de ING Bank - în al

patrulea an de existență a intrat într-o nouă etapă de implementare. În

2018, cu ajutorul celor 10 consultanți financiari cu care colaborăm, în lunile

octombrie - decembrie am oferit 97 sesiuni de consultanță individuală și în

19 ateliere am lucrat cu 221 oameni interesați de educație financiară. Ne

dorim, prin intermediul unei noi campanii de comunicare, să creștem

numărul oamenilor pe care îi însoțim pe drumul care să îi ajute să își câștige

independența financiară.

Banometru



Împreună cu BRD – Group Societe Generale, am construit Ziua V, un

program dedicat angajaților, care să le ofere posibilitatea să se implice în

activități de voluntariat cât mai diverse și în care să își folosească talentele,

abilitățile și hobby-urile pentru o cauză bună. Angajații au la dispoziție o

platformă pe care își pot face un cont, prin intermediul căruia pot selecta

proiectele în care doresc să se implice. Acestea pot fi filtrate în funcție de

domeniile, aria geografică și perioada în care își doresc să voluntarieze.

Ziua V

Ziua V

6 luni
activitate

37 acțiuni
voluntariat

1700 conturi
pe platformă

1400
voluntari

donare sânge

constructi̦e case

mese calde

renovări locuri de joacă



În materie de colaborări cu

partenerii noștri tradiționali, am

continuat evaluarea și raportarea

anuală a implicării în comunitate a

Raiffeisen Bank, evaluarea raportului

de sustenabilitate KazMunayGas

International, dar și munca de grant

management pentru companii de

renume. Platforma GrantWizard

dezvoltată și administrată de ARC

România facilitează de 5 (Raiffeisen

Bank) și respectiv 3 ani (Lidl)

procesul de administrare a

granturilor oferite de aceste

companii organizațiilor

neguvernamentale eligibile.

 

În cadrul programului 

Raiffeisen Comunități 2018, au

aplicat 185 de organizații, și ca

urmare a procesului de verificare

al eligibilității,  

Parteneriate tradiționale

„Activităti̦le desfăsu̦rate în cadrul programului ajută companiile la
dezvoltarea de donati̦i strategice, identificarea unor parteneri comunitari de
încredere si̦ cu capacitate de implementare de proiecte sustenabile, la
măsurarea si̦ promovarea rezultatelor obti̦nute, dar si̦ la identificarea
oportunităti̦lor de îmbunătăti̦re atât din punct de vedere al implicării în
comunitate, cât si̦ din punct de vedere al performante̦lor economice, sociale
si̦ de mediu.” - Dr. Zoltan Levente Fejes, Head of Research

146 dintre acestea au primit

finanțare. În procesul de jurizare au

participat 83 de voluntari angajați ai

Raiffeisen Bank, iar dintre aceștia, 20

de proiecte au fost alese pentru faza

finală, unde prin interviuri au fost

selectate 10 organizații care au

primit finanțare.

 

Programul similar, desfășurat în

parteneriat cu Lidl și Asociația

Envision, a înregistrat 426 de

aplicații, din care 20 de organizații

au primit finanțare. Platforma de

GrantWizard este de asemenea

utilizată pentru tot procesul de

raportare al organizațiilor finanțate:

cele 2 rapoarte intermediare și

raportul final fiind colectate prin

intermediul acestei platforme.



CUM
CULTIVĂM
ÎNCREDEREA
ÎN
COMUNITĂȚI



Prin programul nostru, susținem oamenii care

știu că locul pe care ei îl numesc acasă merită

mai mult. Merită un viitor mai bun, unde

resursele comunității sunt folosite pentru binele

comunității. Iar pentru ca această schimbare să

se întâmple, oamenii trebuie să înceapă să aibă

încredere din nou. În cei din jur, în vecini sau în

organizații. De zece ani, ajutăm oamenii,

grupurile de inițiativă și organizațiile să capete

o voce în comunitatea lor și facem asta

investind resurse și, mai ales, încredere.

 

În 2018, într-un an în care încrederea a fost

testată de (prea) multe ori în societate, am

rămas loiali viziunii noastre și am fost aproape

de cei care vor să aducă o schimbare. Am

început să lucrăm cu patru grupuri de inițiativă

din Caraș-Severin, Buzău, Vâlcea și Suceava

pentru ca eforturile lor să se transforme în patru

noi fundații comunitare, la care să aibă acces

peste 1,7 milioane de oameni.

Cum construim comunități



Tot în 2018, am încheiat cele cinci granturi de

suport general, prin care am susținut întărirea

fundațiilor tinere din Brașov, Dâmbovița, Galați,

Timișoara și Țara Făgărașului. Acum doi ani, am

vrut ca organizațiile să vadă aceste granturi, în

valoare de circa 476.000 RON, ca un transfer al

încrederii pe care o avem în ei, ca un mod prin

care se pot dezvolta liberi, nu doar un suport

financiar. Uitându-ne la cum au crescut, cum s-

au conectat cu localnicii și ce impact au avut,

ne bucurăm enorm că am avut ocazia să

investim în viziunea lor.

Susținem și consolidăm

38 micro
granturi

360.986 lei

pentru 14
fundații

Programele de granturi de suport
general si̦ cel pe arii strategice au fost
susti̦nute financiar de Romanian-
American Foundation si̦ Charles Mott
Foundation.



Inovația și gândirea creativă fac parte

din ADN-ul organizației noastre. De-a

lungul anilor, am susținut și

experimentat abordări care trec dincolo

de tiparele clasice ale grant-making-ului,

filantropiei și dezvoltării comunitare

pentru a găsi soluții la problemele cu

care se confruntă comunitățile noastre.

 

În contextul schimbărilor socio-politice

din ultimii ani, am lansat the Resilience

and Dialogue Laboratory,

Cum creștem reziliența?

Unul din rolurile noastre ca fundati̦i
comunitare este să “trezim” rezilienta̦,
să o activăm si̦ să ne amintim nouă,

organizati̦ei noastre si̦ comunităti̦i
noastre că ea este parte din noi la fel ca
o grupă musculară, care asțeaptă să fie

contractată si̦ întărită.

în parteneriat cu European Community
Foundations Initiative, unde am vrut să
aflăm ce înseamnă reziliența pentru
fundații și cum o putem întări la nivel
local.
În două sesiuni – la București și Timișoara –

alături de practicieni și membri ai
fundațiilor comunitare din Ungaria,

Germania, Marea Britanie, Franța,  Ucraina,

Serbia, Belgia și România am lucrat la
aprofundarea  acestui termen, la cum
poate fi inclus în munca organizațiilor și
cum putem atrage noi aliați din
comunitate.



Oamenii au încredere în fundații și în misiunea lor de a face comunitățile mai active

și mai puternice. Iar asta se vede în numărul de participanți la evenimentele

sportive, în numărul și diversitatea aliaților, a aplicanților la programele lor și a

partenerilor pe care-i au. În 2018,  fundațiile au reușit să strângă, prin susținerile

localnicilor, sume care ajung din urmă bugetul anual pe CSR al unei companii

medii.

 

Cifrele din comunitate

În 2018,  Fundația Comunitară București a strâns 676.695 RON la cea de-a șasea ediție
a Swimathon-ului. Suma, cu 67% mai mare decât cea din anul precedent, nu ar fi
putut fi strânsă fără sprijinul celor 4.310 donatori individuali.
Maratonul Internațional Sibiu, organizat de Fundația Comunitară Sibiu, a avut peste
5000 de susținători în 2018, care au ajutat cele 26 de cauze să își atingă ținta de
fundraising
A șaptea ediție a Cercului de Donatori organizat de Fundația Comunitară Brașov a
strâns suma record de 11.000 $ de la 160 de donatori. Rezultatul acestei ediții a
Cercului din Brașov e comparabil cu banii acumulați în cercurile donatorilor din
Londra sau Bruxelles.
Din 2018, lucrăm cu patru Grupuri de Inițiativă, care vor să lanseze noi fundații
comunitare în: Caraș-Severin, Buzău, Suceava, Vâlcea.

Am organizat 2 întâlniri în cadrul Resilience & Dialogue Laboratory, în parteneriat cu
European Community Foundations Initiative.

Am publicat Ghidul Fundațiilor Comunitare din România, primul material care oferă,

în limba engleză, o imagine detaliată a mișcării comunitare din țară.

În 2018, patru Fundații Comunitare au terminat procesul de Planificare Strategică
pentru următorii șapte ani (Brașov, Țara Făgărașului, Dâmbovița, Galați)
Fundația Comunitară Țara Făgărașului a lansat primul program destinat diasporei
făgărășene: “Țara Făgărașului e ACASĂ”

Fundația Comunitară Cluj s-a implicat, alături de Lidl România, în construirea unui
amfiteatru în curtea școlii din Bonțida. Amfiteatrul a fost lansat odată cu ediția din
2018 a festivalului Electric Castle, iar de el se vor putea bucura elevii și localnicii din sat.
Inspirată de sondajul anual realizată de Charity Aid Foundation, Fundația Comunitară
din Odorheiu Secuiesc a lucrat la o mini-cercetare pentru a defini Indexul
Generozității (Giving Index) al persoanelor din regiune. Făcută pentru prima oară,

cercetarea a arătat că mai bine de trei sferturi din cei intervievați au ajutat donat
pentru o organizație, iar jumătate din ei au făcut voluntariat.
În perioada 2017-2018, Fundația Comunitară Iași a acordat 124 de burse, prin cele trei
fonduri create împreună cu partenerii și membrii comunității. În total, peste 307.000
lei au fost investiți în destinul elevilor din județul Iași.



Cifrele din comunitate
 

Fondul Științescu, dezvoltat de Federația Fundațiile Comunitare din România cu
sprijinul Romanian-American Foundation, a finanțat 234 de proiecte în perioada 2015-

2018, cu peste 370.000 $

Donatori de experiență.  8 cauze din Galați au primit ajutorul a 35 de voluntari în timpul
celei de-a treia ediții a „8 ore peste program pentru o cauză bună”. Organizat de
Fundația Comunitară Galați, evenimentul a adus la aceeași masă 35 de profesioniști din
marketing, IT sau PR, care au făcut o noapte albă, pentru ca opt cauze locale să
primească o soluție la o problemele cu care se confruntau.

De șapte ani, Fondul Comunitar Reghin (parte a Fundației Comunitare Mureș)
încurajează inițiativele locale și dezvoltarea spiritului filantropic, iar în 2018 a atins un
nou record în programul Abonament pentru Comunitate, unde a reușit să strângă
aproape 17.000 de lei pentru trei cauze locale. Într-un oraș care nu numără mai mult de
32 de mii de locuitori, atașamentul pe care donatorii l-au arătat la cea de-a 7-a ediție a
Abonamentului ne arată, încă o dată, ce înseamnă comunitate puternică.



PUTEREA
UNEI

DONAȚII



Oamenii au încredere în puterea organizațiilor nonguvernamentale de a schimba

lumea. Asta e prima concluzie care apare când ne uităm la numerele de donatori și

donații din anul 2018. Donațiile prin SMS au crescut cu aproape 75%, iar cele prin

debit direct cu jumătate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismele de donație

2.8 milioane
SMS-uri

75
campanii

46 
organizații

pentru
infrastructura

din sănătate s-
au dat peste 2

milioane

oamenii donează – si o fac
pe termen lung – pentru

organizati̦i care umplu
golurile unui sistem public

subfinanta̦t si̦ slab condus.

mai mulți oameni văd
importanța pe care o donație
lunară o poate aduce în viața și
misiunea unei organizații. 22
de organizații au câștigat
încrederea donatorilor și au
reușit să strângă 7.9 milioane
de lei.

În decursul anului 2018, 50.668 de
oameni au donat cel puțin o dată
prin acest mecanism, asta
însemnând o creștere de 85% față
de anul precedent.
La aproape șapte ani de la lansarea
platformei (2012) evoluția
constantă a donațiilor prin debit
direct ne arată că din ce în ce

TOTAL
28 milioane

lei



 

444.433 donatori recurenți prin

SMS. Este o creștere cu 24,3%

față de 2017.

7,9 milioane de lei au strâns

organizațiile prin debit direct.

Suma este 2,7 milioane mai

mare decât cea strânsă în anul

precedent.

23.291 de noi donatori. La finalul

lui 2018, mecanismul era folosit

de 50.668 oameni.

donația medie a ajuns la 22,17

lei. Este al patrulea an

consecutiv în care se

înregistrează o creștere.

Cifrele generozității

“Mi-am dat seama de drumul parcurs din 2012, de la începutul DONATIE.RO. De drumul
de la îndoieli la încrederea că banii donați ajută o cauză în care crezi, de la întrebări
despre cât de sigur e mecanismul până la îndemnul ca și prietenii să doneze pentru
cauza pentru care donezi deja. De drumul pe care merg, lună de lună, peste 440.000
de români și își cheamă alături de ei întreaga rețea de prieteni.
Concluzia mea pentru 2018 este că, în ciuda schimbărilor legislative gândite să frâneze
sectorul ONG din România, oamenii au redescoperit solidaritatea și bucuria de a
dărui.” - Camelia Mateș, coordonator mecanisme de donație

bucuria de a dărui

solidaritate



PUTEREA
VINE
DIN
ÎNCREDERE



Pentru că este în misiunea noastră să susținem mobilizarea resurselor în

comunitățile din România și să aducem mecanisme sustenabile care să permită

organizațiilor nonprofit să deruleze programe pe termen lung ne-am propus în 2012

să fim prima organizație din România care reusește să pună bazele unui fond de

endowment care să asigure sustenabilitatea organizației noastre prin atragerea de

fonduri de la donatori individuali și companii. 

 

La sfârșitul anului 2018 am ajuns la 83% din targetul de 250.000 USD pe care ni l-am

setat pentru aceasta campanie reușind și să strângem 200.000 USD pentru Fondul

de sustenabilitate ARC.

 

Partenerii noștri ne oferă un mathcing de 2:1 pentru fiecare dolar pe care reușim să îl

strângem. Așa am ajuns la un fond de 450.000 USD. 

Un viitor de încredere: endowment

Echipa de ARC-asi̦





Mulțumim că ne-ați dat forță!

Echipa de ARC-asi̦

Finanțatori

Sponsori in kind

Parteneri



Mulțumim că ne-ați dat forță!

Echipa de ARC-asi̦

Alice Papa, Alin Iordan, Alina Ciocoiu, Alina Stan, Anca Harasim,
Anca Lazăr, Andreea Ciocoiu, Andreea Roman, Andreea Roșca,

Angela Galeța, Beatrice Weber, Bogdan Ioniță, Bogdana Diaconu,
Camelia Săvoiu, Carmen Brumă, Ciprian Lăduncă, Ciprian Rus,
Claudia Șchiopu, Claudiu Florea, Corina Vasile, Cornel Ionescu,

Cosmina Frâncu, Costinela Drăgan, Costel Arbans, Cristina
Hanganu, Dan Pascariu, Dana Carataș, Dana Demetrian, Despina

Andrei, Diana-Maria Dumitru, Dragoș Neacșu, Dragoș
Roșca, Familia Pogonaru, Felix Pătrășcanu, Fenella Rouse, Florina
Șerban, Ioana Grindean, Ionuț Sibian, Irina Lapoviță, Iris Golopența,
Letiția Pupăzeanu, Maia Novolan, Marius Ștefan, Mihaela Coman,

Mihaela Gînju, Mihaela Păduroiu, Mihaela Perianu, Mirela Pop, Peter
Barta, Radu Mititean, Raluca Ion, Raluca Popescu, Răzvan Dimitriu,
Robert Uzună, Romeo Vasilache, Romina Roșu, Roxana Vitan, Ryan

Crozier, Sebastian Popovici, Șerban Toader, Sorin Axinte, Ștefan
Panaitescu, Ștefan Slavu, Teodor Dinu, Teodor Torgie, Teodor-Iulian

Vernica, Tiberiu Moisa, Tudor Grecu



TE-AM
INSPIRAT
SĂ-ȚI
IEI
PUTEREA
ÎNAPOI?

Nu a fost niciodată 

mai simplu să o faci.

Donează pentru cauzele care

contează, pe

www.donatie.ro
 

Fă cunoștință cu fundația

comunitară din orașul tău,

www.fundatiicomunitare.ro
 

Construiește capacitatea

ONG-ului tău de a rezista și de

a strânge fonduri. Vorbește cu

Laszlo Bodor, la

laszlo@arcromania.ro
 

 

Scrie-ne și ne luăm puterea
împreună.

/AsociatiaPentruRelatiiComunitare

/arcromania

/arcromania






