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0 3 CINE SUNTEM LA 18 ANI

Am împlinit 18 ani. Cum ne-am
transformat și cum am rămas mai
puternici, alături de voi, din 2001
încoace.

0 9 SUNTEM ÎMPREUNĂ

Summitul Industriei Binelui, Gala
Oameni pentru Oameni, Cercurile
de Donatori

1 5 SUNTEM ACASĂ

Mișcarea de Fundații Comunitare și
grupurile de inițiativă care vor să
transforme comunități în acasă

2 1 SUNTEM PUTERNICI

Lucrăm cu ONG-uri care își găsesc
puterea și își cresc capacitatea și
reziliența

2 8 SUNTEM SUSTENABILI

Lucrăm cu companii responsabile și
sustenabile care dau înapoi
comunităților lor

3 5 SUNTEM CURAJOȘI

Susținem organizații să își
împlinească visele prin mecanisme
de donații și baze de date



CINE SUNTEM LA
18 ANI
Dana Pîrțoc, CEO ARC

Pentru cei mai vechi dintre noi, să
împlinească ARC-ul 18 ani pare scos din
altă lume. În 2001 ne-am apucat de treaba
trei oameni, cu speranța că filantropia o să
salveze măcar o parte din societate. Dacă e
să fim sinceri, veneam după ani de haiducie
și am zis că singurul mod în care ceva se va
schimba în România e să nu mai stăm
deoparte și să începem să dăm puterea
înapoi la oameni.

Asta am făcut timp de 18 ani. Ni s-au
alăturat mulți alți ARC-ași, mulți parteneri,
mulți oameni care au crezut în noi, dar și
în ceva mai mare ca noi. Iar faptul că în
2019 am putut sărbători majoratul cu atâția
oameni în jurul nostru ne arată că ne-am
făcut treaba bine până acum.

2019 a fost cel puțin interesant. Am pornit
un eveniment nou, ne-am reinventat ca
organizație, am văzut cum societatea civilă
își ia puterea înapoi, dar și rezultatele
muncii noastre ca sector. Pentru noi a fost
și un moment bun de introspecție și, când
am stat să le adunăm, ne dăm seama că am
trecut prin 18 ani foarte ocupați. Dar nu am
fi vrut să fie altfel.
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UN BRAND NOU PENTRU ARC

Am pornit în 2001 cu un brand care
ne-a dus în multe locuri. De-a lungul
timpului, brandul a început să fie
asociat cu filantropia făcută cu cap și
cu faptul că și în România oamenii își
pot lua puterea înapoi, cu uneltele
potrivite.

Am vrut ca la noua noastră vârstă să
aem o înfățișare nouă. Nu e complet
diferit față de cum arătam înainte
pentru că nici noi nu suntem complet
diferiți. Suntem doar mai maturi, mai
așezați, la fel ca societatea civilă din
țară. Ne-am dat seama de valoarea
noastră și de toate lucrurile bune pe
care le dezvoltăm pentru bunăstarea
societății.

Suntem o forță. Suntem de luat în
calcul. Și suntem din ce în ce mai
vocali și mai prezenți.

Noul brand arată fix aceste lucruri -
am ajuns la 18 ani și am acumulat
multe cunoștințe, multe conexiuni,
multe parteneriate și multă
experiență. E momentul să intrăm
într-o nouă fază a vieții noastre la
ARC.

Așa că din 2019 ne mândrim cu un
brand și un site nou cu care ieșim în
lume și pe care vă invităm să îl vedeți
la www.arcromania.ro

Le mulțumim tare mult lui Sorin
Axinte și lui Spasic Bojan (Glue)
pentru toată munca din spatele
brandului.

Speranță pentru fiecare, putere de la
toți. Pentru următorii 18 ani și nu
numai.



Hope for
everyone,
strength from all



18
ani de

ARC
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ȘI O CAMPANIE DE
COMUNICARE PE

MĂSURĂ

Am răsfoit mii de fotografii și de
prezentări și de documente când am
început să lucrăm la noul brand. Ca
cineva care lucrează doar de câțiva ani
în ARC, am fost fascinată de cantitatea
de informații și de amintiri care se
adună în 18 ani.

Așa că am zis că nu se poate să nu le
folosim, și pe cele vechi, și pe cele noi.

A ieșit #ARC18, o campanie de
comunicare de reașezare, i-am zis noi.
Să ne așezăm și să ne uităm la ce am
devenit. La ce făceam în 2001 și ce
facem în 2019 și să ne reamintim că
fiecare pas ne-a adus aici.

Am pus toate programele noastre sub
umbrela acestei campanii și am explorat
toate modurile în care s-au transformat
de-a lungul anilor. Am reluat legătura cu
oameni care au fost acolo în zilele
noastre de la începuturile ARC

și ne-am reamintit cum idealul nostru
pentru o societate civilă puternică e
încă ce ne mână în luptă..

Campania a fost o ocazie să ne testăm și
abilitățile de comunicare digitală. Așa s-
a născut GogulBot, chatbotul din cadrul
paginii de Facebook ARC, pe care l-am
setat să întrebe vizitatorii paginii dacă
vor să participe la o trivia despre ARC și
despre societatea civilă din România.

Am avut o serie de articole despre
sustenabilitate, am organizat maratonul
de consultanță 18/18 ca modul nostru
de a ne reconecta cu ONG-urile din
jurul nostru, am folosit reclame
Facebook pentru trafic pe noul site
actualizat.

Ce am învățat? Că timpul nu stă în loc,
dar nu e rău nici să te bucuri din când în
când de amintiri. Mai ales când te ajută
să construiești altele noi.



#ARC18



SUNTEM
ÎMPREUNĂ

În 2019 ne-am pus și mai des întrebarea
"De ce facem ce facem la ARC?". Ne-am
întrebat cum putem să avem întâlniri mai
eficiente, cum să ajungem la mai mulți
oameni, cum să lucrăm mai bine
împreună.

A fost anul reinventării pentru noi. Am
revenit cu o ediție Gala Oameni pentru
Oameni nouă, cu premii care au pus
accent pe poveste și impact real. 

În niște vremuri în care vedem tot mai
mult ce ne dezbină, ne-am concentrat pe
ce ne aduce împreună. Am organizat un
eveniment nou, Summitul Industriei
Binelui, în care am adus profesioniști din
ONG, companii, instituții publice și
împreună am căutat lucrurile care ne
apropie și modurile în care putem lucra
împreună,

Tot în 2019 am continuat să creăm
comunități într-o singură seară, cu
ajutorul Cercurilor de Donatori. 

Citește mai departe despre programele
care ne ajută să rămânem împreună.
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Toată
lumea e liberă să plece din
țară, dar nu pentru că nu
avem alternative.

Dana Pîrțoc, CEO ARC



În vara anului 2019, pe data de 5 iunie, am organizat la București, primul Summit al
Industriei Binelui. Am avut alături de noi 130 de persoane, vizionari, strategi, oameni
cu resurse și cei care produc schimbare în comunitățile lor. Timp de o zi, ne-am uitat
la dimensiunea industriei, cu cifre concrete, am invitat practicieni și ne-am uitat la
modelele lor de bună practică, implementate în comunități mai mari sau mai mici, iar
în a doua parte a zilei am discutat în 3 paneluri, desfășurate în paralel, trei teme mari,
care ne preocupă pe toți: România Captivă, Cele 2 Românii și Politicile publice. 

Am încheiat prima ediție a Summitului Industriei Binelui cu următoarele cuvinte:
“Toată lumea e liberă să plece din țară, dar nu pentru că nu avem alternative. Nu
pentru că ți se termină zilele de stat în spital, nu pentru că nu ai cu ce să îți hrănești
copiii. Fără capacitatea de a construi împreună, munca noastră va fi în zadar. Așa că
vă invităm să veniți alături de noi în Industria Binelui și să începem să construim o
țară în care avem alternative.”
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SUMMITUL INDUSTRIEI
BINELUI



Am continuat noutățile din ARC cu
Gala Oameni pentru Oameni într-un
format nou, menit să aducă la un loc
binele produs în comunitățile din
România de societatea civilă și mediul
de afaceri. Cea de a XV ediție a Galei 
a avut loc în completarea Summitului
Industriei Binelui. 

O comunitate sănătoasă este formată
din lideri care mobilizează întreaga
comunitate și care găsesc resursele
necesare pentru a rezolva problemele
pe care le întâlnesc - aceasta a fost
tema evenimentului. O astfel de
comunitate este ghidată de puterea,
curajul și perseverența acestora de a
aduce într-o continuă discuție publică
problemele cu care se confruntă până
la rezolvarea lor, care provoacă
autoritățile prin puterea exemplului și
în care membrii comunității luptă
alături de parteneri și autorități
pentru prosperitatea individului și a
întregii comunități.
 

GALA OAMENI PENTRU
OAMENI

Gala aduce în atenția
publicului exemple de

bună practică din
domeniul investițiilor

în comunitate și
mobilizării de resurse

Aceste exemple
inspiră, creează

standarde și produc
noi idei de activități și

parteneriate.
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Premiul pentru Curaj: Asociația
Lindenfeld
Premiul Perseverență pentru
schimbare: Fundația Vodafone
România
Premiul Promotor al Filantropiei:
SC Agro-Est Muntenia SRL
Premiul Parteneriat pentru
schimbare: Caravana cu Medici
Premiul pentru Înapoi în viitor:
Centrul de Evaluare și Analize
Educaționale

Au fost înscrise 580 proiecte eligibile
care au mobilizat în total peste 57
milioane de lei. Am avut peste 320 de
participanți prezenți în sală în seara
evenimentului.

Premii oferite:
Premiul pentru Depășirea
barierelor: Asociația Suport
Mastocitoză
Premiul pentru Comunitate
puternică: Asociația La Primul Bebe
Premiul Lider al schimbării: Maria
Culescu, Asociația M.A.M.E. și 
Sabina Antoci, Policy Center for
Roma and Minorities
Premiul Galantom: Marius Manole



CERCURILE DE DONATORI,
COMUNITĂȚI INSTANT

Anul acesta au luat naștere 2
cercuri ale donatorilor facilitate de
noile înființate Fundații
Comunitare în Vâlcea și Buzău;
La Brașov comunitatea donatorilor
s-a mobilizat pentru a strânge
62.000 lei pentru cele 3 proiecte
prezentate în cadrul
evenimentului;

Cercul de Donatori este un eveniment de
fundraising adus în România în 2013, unde
proiecte care caută finanțare își găsesc
donatori la o licitație deschisă.

O nouă ediție a cercului de
donatori TFN Romania dedicată
proiectelor de jurnalism
independent a reușit să facă
posibile 3 proiecte cu 32.100 lei.

8 evenimente au avut loc în 2019, la care au participat 426 de donatori.
Împreună, au strâns 221.421 lei pentru cele 25 de proiecte prezentate:



SUNTEM ACASĂ

În 2019, trei noi comunități din
programul de Fundații Comunitare ne-
au arătat care este putere încrederii.
Încrederea în cei din jur, încrederea că
putem avea un viitor mai bun sau că
putem construi ceva durabil pentru
familiile noastre. 
 
În urmă cu doi ani, într-o perioadă în
care în care încrederea era testată
deseori în societate, am rămas loiali
viziunii noastre și am fost aproape de
cei care vor să aducă o schimbare. Am
început să lucrăm cu grupuri de
inițiativă pentru ca eforturile lor să se
transforme în fundații comunitare.
După 18 luni, timp în care au strâns
fondurile necesare conform egii, trei
noi fundații au apărut pe hartă:
Banatul Montan, Buzău și Vâlcea.

Împreună, cele trei organizații vor fi
mai aproape de 1,1 milioane de oameni.
Vor construi programe, îi vor susține
pe cei care, la rândul lor, vor să ajute
și să facă un acasă mai puternic.

Citește mai departe despre fundațiile
comunitare care fac un acasă din
orice comunitate.
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Mi-am dat seama că fraze de genul «la noi nu se poate»
sau «românii nu sunt în stare» își pierd valabilitatea
când oamenii își redescoperă vocea și puterea și găsesc
o structură în care să poată contribui la un bine mai
mare decât ei. Cel mai important rol al unei fundații
comunitare e să le reamintească oamenilor că «se poate
și la noi» și să le ofere un cadru în care să aducă
schimbare la ei acasă. 

Rucsandra Pop, director Programul Fundații
Comunitare.
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FUNDAȚIILE COMUNITARE
DE ACASĂ

În 2019, am consolidat relațiile pe care
le-am construit cu partenerii
internaționali, am împărtășit din
experiența strânsă în cei 13 ani
de la lansarea Programul de fundații
comunitare și am ajutat la întărirea
mișcării comunitare în plan
internațional.
 
Mișcarea comunitară din România
rămâne una dintre cele mai dinamice
la nivelul Europei, iar anul trecut am
fost gazde pentru organizațiile-suport
din Serbia, Spania și Africa de Sud,
care vor să dezvolte fundații la ele
acasă. Am prezentat istoria
programului în țară, rolul și
responsabilitățile unei organizații-
suport pentru fundațiile comunitare și
provocările pe care le întâmpină. 
 
De asemenea, echipa din ARC a luat
pulsul mișcării internaționale și a
împărtășit din expertiza sa la întâlniri
dedicate

filantropiei sau fundațiilor
comunitare, cum ar fi: Conferința
Fundațiilor Comunitare din Marea
Britanie, Forumul Filantropiei din
Serbia, schimburile de experiență
organizate de ECFI (Inițiativa
Fundațiilor Comunitare din Europa) în
Letonia, Germania sau Belgia.

În vara lui 2019, membrii ARC au
publicat primul articol științific
despre reziliență în mișcarea
comunitară. Articolul este unul dintre
cele mai recente rezultate ale muncii
ARC în domeniul rezilienției. În 2018,
am organizat două întâlniri cu
organizații din Europa pe această
temă, iar aceste întâlniri au stat la
baza lucrării „The Luxury of Building
Community Resilience. An Exploratory
Study of the Role of Community
Foundations in Building Community
Resilience”, scrisă de colegii noștri
George Vlas și Zoltán-Levente Fejes.



ȘTIAI CĂ - 
 GRUPURILE DE

INIȚIATIVĂ

P.S. Pentru Mihai Tudorică, colegul nostru care s-a ocupat de grupurile
de inițiativă, cele 18 luni de fundraising au însemnat 280 de zile de
delegații la grupurile de inițiativă.

1 Perioada de fundraising a sumei
necesare pentru patrimoniul de
înființare a fost de 18 luni
(312.000 lei din trei comunități)

2 În această perioadă, grupurile
au organizat 3 Cercuri de
Donatori, unde au strâns
60.185 de lei. 3 Grupurile de Inițiativă au

organizat cinci evenimente
sportive de strângere de fonduri.

4
Cel mai tânăr membru din
Grupuri avea 18 ani, iar cel
mai în vârstă, 68 de ani.

5 Cel mai mare Grup de Inițiativă a
fost la Fundația Comunitară
Banatul Montan: 28 de membri.

6
Avem un exemplu excelent despre
cum se pot implica în comunitatea lor
oamenii plecați de acasă: Diaspora
vâlceana din București și Sibiu a
contribuit la nașterea fundației

7 Un frumos exemplu de
fundraising la firul ierbii vine de
la Banatul Montan: strângerea a
24.000 lei din fundraising stradal
prin Căsuța comunitară la Reșița.

8 Un eveniment desfășurat în online ne-a
impresionat prin mobilizarea pe care a
făcut-o: Lada cu zestre Buzău. A fost o
licitație online de obiecte de artă donate
de artiste.



Mi-am dat seama că fundația comunitară nu e, de
fapt, o asociație obișnuită, ci face parte dintr-o rețea
națională care are o experiență foarte mare. Există
parteneri care se alătură mișcării și ai șansa să înveți
foarte multe lucruri și să te dezvolți ca fundație mult
mai ușor, decât dacă ai face ceva pe cont propriu, dacă
nu ai avea colegi și parteneri care să vină cu know-how
să îți împărtășească din experiența lor.

Răzvan Todor Director Executiv Fundația
Comunitară Banatul Montan



Ce-ar trebui să schimb sau să
experimentez pentru a-mi atinge
țelul? E una din întrebările pe care multe
ONG-uri și le pun în fiecare zi. ARC a
venit în ajutorul unora dintre fundațiile
comunitare pentru a răspunde la această
întrebare, finanțând șapte proiecte din
mișcare. 

Cuvintele-cheie? 
Dezvoltare și deschidere.
 
Am acordat finanțări în valoare totală de
43.000 USD fundațiilor comunitare,
pentru le ajuta să depășească o barieră
ce blochează evoluția organizației, sau
pentru a crea noi oportunităti de a
avansa în gândirea și practica
organizației. Suma provine din grantul
oferit de Charles Mott Foundation
pentru dezvoltarea fundațiilor
comunitare.
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CUM AJUTĂM
FUNDAȚIILE SĂ

FIE MAI PUTERNICE



SUNTEM
PUTERNICI
Capacitatea de a rezista și de a
prospera poate face diferența între o
organizație sănătoasă și una care se
străduiește să supraviețuiască.

Punem umărul la consolidarea
organizațiilor nonprofit din România și
la dezvoltarea unui fundraising
eficient, sustenabil și profesionist de
peste 16 ani. 

Pe măsură ce fundraising-ul devine tot
mai profesionist în ONGurile din
România, ARC continuă să creeze un
spațiu de învățare și contact cu cele
mai noi și valoroase experiențe de
fundraising din România și
internaționale prin Conferinta
Națională de Fundraising, cursuri și
procese de învățare individuală prin
consultanță.

Căutăm mereu noi căi prin care să
deschidem linii de comunicare între
noi și ONG-urile din țară. De aceea, în
2019 am făcut primul maraton de
consultanță gratuită din istoria ARC.

Citește mai departe despre
programele care ne ajută să devenim
puternici.
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cel mai mare număr de participanți (179 de persoane din 93 de organizații)
cel mai mare număr de invitați internaționali și din România (peste 30)
cea mai mare diversitate și cel mai mare număr de experiențe de învătare (2
masterclass-uri, 18 ateliere, 2 plenuri)

Conferința Națională de Fundraising rămâne singurul eveniment din România care aduce
împreună fundraiseri, directori de organizații, oameni de comunicare și de CSR cu scopul
de a întări comunitatea de fundraiseri și de a consolida profesia lor. Conferința din 2019
a abordat două teme cu potențial considerabil de învățare și creștere pentru organizațiile
din România: comunicarea în fundraising și digital fundraising. 

A fost ediția cu cea mai mare amploare de până acum: 

·        
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#FĂSALTUL LA #CNF2019

Invitatul special al conferinței a fost Adrian Sargeant, Co-Director și profesor la
Institutul pentru Filantropie Durabilă din Regatul Unit, unul dintre cei mai renumiți
profesioniști în fundraising din lume.



Este cel mai bun tratament
contra descurajării care
amenință fundraiserii. 



MASTERCLASS-URI

GREAT FUNDRAISING MASTERCLASS
În 2019 Alan Clayton a revenit în România pentru a susține un nou Great
Fundraising Masterclass, de data asta la Cluj. Conceptul de Great Fundraising
dezvoltat de Alan Clayton, unul dintre cei mai reputați profesioniști de fundraising
din lume, a fost adus în Romania de ARC în 2018. Great Fundraising este definit ca o
creștere accelarată și sustenabilă a veniturilor organizației, sporind impactul
și veniturile de două, trei sau de mai multe ori cu ajutorul donatorilor care
rămân lângă organizație pentru mult timp pentru că cred în acesteia. 

FUNDRAISING COMMUNICATIONS AND CREATIVITY MASTERCLASS
A fost susținut de Adrian Sargeant și Adrian Lorentsson (Philanthropy and
Fundraising International, UK) în cadrul Conferinței Naționale de Fundraising. La
acest masterclass participanții au învățat cum să lucreze cu emoțiile și cum să fie
creativi în  comunicarea cu donatorii și potențialii donatori pentru a obține cele
mai bune rezultate în fundraising.
 
DIGITAL CAMPAIGN HOTHOUSE – EIGHT HOURS TO BUILD THE MOST
AWESOME DIGITAL CAMPAIGN THE WORLD HAS EVER SEEN
Masterclassul a creat un spațiu de învățare despre componentele cheie ale unei
campanii de digital fundraising și a oferit oportunitatea de a trece prin etapele de
pregătire a unei astfel de campanii. Masterclassul a fost susținut de Jason Potts si
Aroon Dougan (THINK Digital, UK) în cadrul Conferinței Naționale de Fundraising.



Am deschis birourile din București și
Cluj-Napoca pentru discuții de câte o
oră despre fundraising, strategie și audit
de fundraising, grantmaking,
comunicare, social media, organizare de
evenimente, profiling de donatori,
management financiar, scriere de
proiecte, debit direct și echipe de
fundraiseri stradali, construcție de
comunități, raportarea impactului,
colectare de date, donor care, baze de
date.

Într-o singură zi ne-am adunat și am
acordat 101 de ore de consultanță
gratuită, în 3 orașe din țară. Ne-am
întâlnit cu ONG-uri care au proiecte și
programe educaționale, sociale,
culturale, de protecție a mediului, cu
inițiative civice, cu fundraiseri, cu
directori executivi, cu oameni de
comunicare, cu juniori, cu seniori.Ne-am
cunoscut sau ne-am revăzut, am discutat
despre ceea ce contează pentru fiecare,
am pus întrebări, am ascultat, am
explorat moduri în care putem deveni
mai buni la ce facem. “Mi-au crescut
aripi”, ne-a scris cineva în feedback.
Recunoaștem că și nouă.
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MARATONUL DE
CONSULTANȚĂ





Cursul ”Organizarea campaniilor de
atragere de fonduri” în cadrul ERSTE
Foundation NGO Academy (6-7 mai,
București) – 19 participanți

Curs Business Manager si Facebok
Ads – 2 cursuri – 15 participanți

Cursuri de fundraising pentru
începători – 2 cursuri (Târgul ONG,
Junior Chamber of Commerce) – 30
de participanti

Aproximativ 70 de practicieni din
ONGuri din țară au participat la cursuri
pe teme de atragere de fonduri:

       

    

În 2018, alături de alte organizații, am
desfășurat nenumărate activități de
lobby pentru a crește potențialul valoric
al celor două facilități fiscale existente
(pentru companii și pentru persoanelor
fizice), potențial care a fost afectat
dramatic de către revoluția fiscală și
pentru ca de ele să poată beneficia în
egală măsură toate organizațiile,
indiferent de domeniul de activitate. 
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CURSURI DE
FUNDRAISING ȘI
ADVOCACY

Astfel, de la 1 aprilie 2019, toate
organizațiile neguvernamentale,
indiferent de domeniul de activitate, pot
beneficia de sponsorizări deductibile
atât din partea companiilor cât și a
microîntreprinderilor. De asemenea,
persoanele fizice pot redirecționa
același procent de 3.5% din impozitul pe
venit către orice organizație
neguvernamentală, indiferent de
domeniu.



SUNTEM
SUSTENABILI

În 2019 ne-am continuat activitatea de
raportare și consultanță în domeniul
strategiei de sustenabilitate, dar și
colaborările pentru voluntariat
corporativ și programul de educație
financiară Banometru

Am lucrat cu companii care văd
importanța implicării în comunitățile lor
și le-am ajutat să amplifice efectele
strategiei lor de sustenabilitate.

Am sprijinit angajați ai companiilor să
devină membrii activi ai comunității și i-
am implicat în multe oportunități de
voluntariat. Unii dintre ei au rămas fideli
voluntariatului chiar și după terminarea
misiunii noastre.

În vremuri financiare tulburi, am adus un
plus de optimism persoanelor care caută
să își gestioneze mai bine bugetul
personal, prin programul de educație
financiară Banometru.

Citește mai departe despre programul
de CSR pe care îl desfășurăm împreună
cu partenerii noștri din companii.

2 8  |  S U N T E M  S U S T E N A B I L I



ZIUA V - VOLUNTARIAT
CORPORATE

Împreună cu BRD - Groupe Société
Générale, am organizat mai multe
acțiuni de voluntariat, dintre care
enumerăm participarea la cursuri de
teatru, alergare pentru Maratonul
Montan Rafael, amenajare de curte de
școală în București și pregătirea de
mese calde în București și Cluj. 
 
În cifre, asta înseamnă, 46 de
voluntari care au pregatit în jur de
2500 de porții de mâncare, în Cluj
Napoca și București, cu ajutorul
Asociației O masă caldă. Aceștia au
facilitat accesul voluntarilor în
cantinele lor si ne-au ajutat să
ajungem la acele persoane care au
beneficiat de serviciile de voluntariat
ale angajatilor BRD.  Maratonul Rafael,
proiect al Fundației Rafael, a reușit să
adune anul trecut, pentru al doilea an
consecutiv, 170 de angajați BRD, care
au alergat pentru cauza fundației și
care au donat 4400 de lei, în ziua
evenimentului.

Toate taxele de participare au fost
plătite de către bancă, suma totală
fiind de 8570 de lei.

În vară, 9 angajati BRD au urmat
cursurile de teatru oferite de școala
Inlight, timp de 3 zile, iar în cea de-a
patra zi, au ieșit pe scena teatrului
Unteatru, în fața a 60 de persoane –
prieteni, familie, colegi, cu un
spectacol în urma căruia au strâns
suma de 3500 de lei, bani care au
mers către organizarea unei excursii
la salină, pentru 28 de copii care
provin din medii defavorizate.

Pe finalul anului, timp de două zile și
cu ajutorul unui arhitect peisagist, 40
de voluntari BRD au amenajat curtea
școlii Petrache Poenaru, din Ferentari,
care a avut ca beneficiari direcți cei
500 de elevi ai școlii.
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Am lucrat alături de Vodafone România
pentru adaptarea direcțiilor strategice
ale grupului la realitatea locală, astfel
încât acestea să fie pliate pe nevoile și
realitatea țării noastre. Cele trei direcții
importante ale companiei – lume
digitală, incluziune pentru toți și
planeta devin astfel principalii factori de
dezvoltare în piața românească, atât
prin adaptarea și îmbunătățirea
politicilor interne și optimizări, cât și
prin continuarea proiectelor
tradiționale sau dezvoltarea de noi
programe. 

În paralel, echipa de CSR a companiei
alături de consultanții ARC au
construit pe baza standardului GRI
raportul de sustenabilitate al companiei,
pentru anii 2017/18 – 2018/19.
Parteneriatele tradiționale dedicate
comunicării transparente și de
identificare a impactului cu Raiffeisen
Bank, respectiv KMGI au continuat și în
2019.

Am continuat evaluarea raportului de
sustenabilitate al KMGI, instrument
important de comunicare a impactului
economic, social și de mediu al
companiei.

Alături de alți parteneri comunitari,
precum CCIFER, echipa de consultanți
ARC a promovat concepte importante de
sustenabilitate companiilor din
comunități locale. În cadrul acestor
evenimente am deschis discuții despre
proiecte cu impact social, crearea
sistemelor interne de urmărire a
impactului și importanța proiectelor
comune pentru sănătatea comunităților
noastre.
Nu în ultimul rând, am deschis discuții
despre teme de sustenabilitate și
responsabilitatea companiilor dar și a
indivizilor pentru a ne asigura că trăim
în comunități sănătoase.
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CSR



Alături de Raiffesen Bank am continuat instruirea partenerilor comunitari în
domeniul raportării a impactului proiectelor comunitare.  Instruirea în domeniul
raportării, dedicată n special câștigătorilor competiției Raiffeisen Comunități,   a fost
completată de o sesiune de informare cu privire la principalele instrumente de
fundraising. Astfel, partenerul nostru investește în capacitatea micilor organizații de
a-și asigura sustenabilitatea financiară pe termen lung.   Ca urmare a acestui proces
de instruire, calitatea raportării impactului comunitar crește de la an la an.
Raportarea bazată pe metodologia LBG, unul din principalele instrumente
internaționale de raportare a impactului comunitar, este astfel continuată de mai
bine de 11 ani și eset parte esențială a raportării de sustenabiiltate a băncii.
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STUDIU DE CAZ -
RAIFFEISEN BANK



Prin Banometru, ajutăm adulții care doresc să iasă din situația de a avea constant
datorii și să ajungă la a avea o viață financiară echilibrată (adica au cheltuieli mai
mici decât veniturile și un mecanism de economisire).  Este un program care îi ajută
pe români să nu intre în situații financiare dificile sau să iasă  cu bine din ele.
Programul este realizat împreună cu Asociația Educație pentru Viața Reală și cu
sprijinul ING Bank.

Banometru în 2019 înseamnă:
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BANOMETRU

1516 participanți în ateliere și
webinarii (open și corporate)
23.48% rata de conversie din
ateliere în sesiuni 1:1
394 de oameni au ales să își
facă planuri personale, în
sesiuni de consiliere 1:1

peste 2 ateliere open și
webinarii/săptămână, cu o
rată de conversie de 37.4% de
înscrisi la participanți
130 de ateliere introductive și
webinarii
68 evenimente in house



Mi-aș fi dorit să fi
participat la acest atelier
acum 3-5 ani!

participant Banometru



CERCETARE
MAI 2019: 
devenim membri DAFNE (Donors and
Foundations Network Europe) pentru a
sustine initiativele legate de
dezvolatrea ecosistemului filantropic
si a organizatiilor de suport filantropic
la nivel European atat prin efortul de
advocacy cat si prin cercetare 
o    contribuim la dezvoltarea unei baze
de date Europene pe filantropie
o   contribuim la efortul co-creare si
disemineaza rezultatele diverselor
initative DAFNE in Romania menite sa
intareasca ecosistemul filantropic
europ

IUNIE 2019: 
Magnitudinea Industriei Binelui: cu
ajutorul partenerilor si invitatilor
(FDSC, Valoria Business Solutions,
Sociologul Barbu Mateescu si
Cercetatorul Gabriel Badescu) si a
cercetarilor proprii, ARC a conturat
dimensiunea industriei binelui si a
subliniat nevoia de date pentru
intelegerea filantropiei si a
functionarii IB

IULIE 2019: 
Suntem la conferinta ERNOP din Basel
pentru identificarea ariilor de
cercetare la care poate sa contribuie
cu date și cercetări proprii privind
filantropia și societatea civilă din
România pentru a avea cât mai puține
hărți pe care România apare ca fiind
”gri” (i.e. No data)
o Lev devine membru ERNOP si
publica in Alliance Magazine Blog

AUGUST 2019: 
Este publicat studiul dezvoltat de Lev
Fejes si George Vlas, ”The Luxury of
Building Community Resilience. An
Exploratory Study of the Role of
Community Foundations in Building
Community Resilience” bazat pe date
colectate in cadrul evenimentelor
de Resilience Lab

OCTOMBRIE 2019: 
ARC și Institutul pentru Filantropie
Durabilă din Regatul Unit
(Institute for Sustainable
Philanthropy) pun bazele colaborarii
pentru cercetare cu privire la
filantropia din Romania; primul proiect
(o analiza detaliata a
comportamentului donatorilor bazat
pe datele ARC din 2016 utilizand
analize avansate) este in desfasurare

NOIEMBRIE 2019: 
Participăm la EFA (European
Fundraising Association) Skillshare din
Oslo pe impact measurement (pentru a
aduce best-practices in acest segment
in Romania
o începem procedura pentru a deveni
membru EFC



SUNTEM
CURAJOȘI
La fiecare 60 de minute, 396 de donații
prin SMS ajungeau la cauzele de pe
donație.ro. În fiecare săptămână, alte
10.375 de donații se îndreptau spre cele
peste 20 de organizații care foloseau
debitul direct.  Fiecare zi din 2019 ne-a
arătat că dacă suntem împreună, binele
capătă forță.

Cu ajutorul donațiilor, părințiilor
copiilor bolnavi de cancer au avut un loc
unde să doarmă, să fie aproape de cei
mici; alți oameni au avut acces la servicii
medicale vitale, tratamente urgente
și consiliere. Nenumărate persoane din
medii vulnerabile au putut să o ia de
la zero, fie că au primit o nouă casă, fie
că au primit sprijin pe termen lung.

Dacă în 2010 majoritatea fondurilor din
sector veneau de la câteva companii si
fundaţii, în 2019 ONGurile se
concentrează din ce în ce mai mult pe
donatorii individuali   (multe donaţii de
sume relativ mici, de la multe persoane),
lucru care vine cu multe alte probleme şi
întrebări. Aici venim noi și le ajutăm să
gestioneze o relație sănătoasă cu
donatorii lor.

Citește despre mecanismele de donații
și programul de data management care
sprijină organizațiile să își
îndeplinească misiunea.
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10 milioane de donații înseamnă 10 milioane de
gesturi de mărinimie și de solidaritate. Și ne
arată că generozitatea ia amploare în România.
Totodată, 10 milioane de donații înseamnă tot
atâtea gesturi de încredere în cauze, în
organizații și în faptul că ne putem face bine
împreună .

Camelia Mateș, Director program mecanisme



În 2019, zeci de organizații au putut să-și ofere serviciile și să-și îndeplinească misiunea
cu ajutorul milioanelor de donații.   Cu o infrastructură periculos de subfinanțată și cu
zeci de mii de medici lipsă, sistemul de sănătate a primit o gură de oxigen de la
organizații nonguvernamentale.   Noi secții medicale au fost construite sau sunt în curs
de modernizare, aparatură nouă esențială a ajuns în spitalele din țară, mai mulți copii au
avut acces la orele de terapie ABA sau la tratamentul medical necesar.

La finalul lunii noiembrie, platforma donație.ro înregistra donația cu numărul
10.000.000. Trecerea acestui prag ne arată cât de mult vor oamenii să sprijine cauzele
care întăresc comunitățile noastre și care aduc o nouă șansă celor vulnerabili.

Acestea sunt doar câteva frânturi din binele pe care milioanele de donații l-au realizat
anul trecut.
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CIFRELE CARE VINDECĂ



29 milioane: De la lansarea din iunie
2012 și până în 2019, 29,6 milioane de
lei s-au donat prin debit direct. Anul
trecut, din 539.487 de donații s-au
strâns 12,3 milioane lei.

105 milioane: De la lansarea din iunie
2012 și până în 2019, peste 105
milioane de lei (23 mil Euro) s-au
donat prin SMS. Anul trecut, din
3.465.021 de donații s-au strâns peste
8,3 miioane euro.

56% este creșterea anuală a sumelor
strânse prin debit direct. În 2019, ați
donat 12.357.313 de lei.

Anul trecut, am avut 28.342 de noi
donatori. La finalul lui 2019,
mecanismul era folosit de   65.885
oameni.

38% Este procentul cu
care a crescut suma
donată prin sms. În 2019,
ați donat peste 8,3
milioane de euro.

3.465.021 de SMS-uri s-
au trimis în 2019.
Numărul de donații a
crescut cu 22,5%
comparativ 2018, iar
acestea s-au îndreptat
către 87 de campanii.

539.487 de donații prin
debit direct s-au
înregistrat în 2019. 
Numărul donațiilor a
crescut cu 51% față de
2018 și este cea mai
mare creștere
înregistrată în ultimii
ani.

CIFRE CHEIE
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CONSULTANŢĂ ŞI
MANAGEMENT BAZE DE DATE

5 ONGuri pe management lunar de
date;
5 ONGuri din România + 2 ONGuri
din UE pe implementare şi training
în baze de date, proces care
durează, în medie, 6 luni
/organizație;
3 companii cu care am lucrat pe
platforma de granturi
Gestionăm peste 130.954 contacte
ale donatorilor individuali și peste
30.707 de date de companii. 

Cifre (fără poveşti):
 
Am lucrat cu:

 

Poveşti (cu cifre):

Dacă în 2010 majoritatea fondurilor din
sector veneau de la câteva companii si
fundaţii, în 2020 ONGurile se
concentrează din ce în ce mai mult pe
donatorii individuali   (multe donaţii de
sume relativ mici, de la multe
persoane), lucru care vine cu multe alte
probleme şi întrebări.

În cei peste 7 ani de când am început acest program am lucrat cu peste 30 de
organizaţii în încercarea de a profesionaliza gestiunea datelor în sector. În
2019 am ajutat 10 organizaţii, gestionând datele a peste 130.000 de donatori
individuali si peste 30.000 de companii, facilitând comunicarea lor cu
donatorii, automatizând procese repetitive, uşurând munca de raportare şi
analizând date pentru eficientizarea procesului de fundraising. 

Împreună cu organizaţiile partenere, am lucrat pentru scopul nostru final:
donatori fericiţi.



Cum gestionez un număr mare de date ale
donatorilor?
Cum menţin securitatea datelor a mii de
donatori?
Cum îi menţin informaţi?
Cum eficientizez toate aceste procese, astfel
încât angajaţii mei să nu fie copleşiţi de
muncă?



AVEM 18 ANI.
CE URMEAZĂ?

Orice facem la ARC, facem cu multă pasiune și optimism. Se datorează în
foarte mare parte vouă, celor care ați fost alături de noi de-a lungul anilor,
care ne-ați dat speranță și putere să construim împreună un loc în care să ne
dorim să trăim. 

ARC a împlinit 18 ani. Și a fost un moment în care ne-am luat timp să ne
bucurăm de lucrurile pe care am reușit să le facem împreună din 2001
încoace și să ne gândim unde ne vedem în următorii 18. Cum o să arate
societatea civilă în România, cum o să se transforme ONG-urile și strategiile
de sustenabilitate ale companiilor, unde vor fi donatorii, ce probleme se vor
rezolva până atunci, ce probleme noi stau să apară?

Ne gândim și ne pregătim pentru următorii 18 ani, dar luăm fiecare zi pe rând
și ne bucurăm de ea. Asta facem din 2001 și nu am vrea să fie altfel.

Mulțumim tuturor că împărțiți aventura asta cu noi.

Speranță pentru fiecare, putere de la toți.



ECHIPA
ARC

2019



Mulțumim
partenerilor noștri
pentru putere!





RAPORTARE FINANCIARĂ
Resurse umane (total cost de angajare)
Consultanți, evaluatori externi, fundraiseri F2F, audit
financiar
Costuri operaționale (chirie, utilități, consumabile)
Comisioane bancare (debit direct, conturi curente)
Costuri comunicare (telefon, internet, web hosting, și
curierat
Echipamente, mobilă, resurse informaționale
Printare, publicații, campanii publice
Granturi Fundații Comunitare, granturi fundraising, Lidl,
BRD
Călătorii naționale și internaționale (per diem, transport
și cazare)
Evenimente
Dezvoltare organizațională

Cheltuieli 2019 (RON)

TOTAL CHELTUIELI

      1.445.863
412.030

219.244
125.495

33.148

45.072
202.131

2.073.398
226.831

196.706
28.738

5.008.656

Venituri din 2018, de cheltuit în anul curent
Programul ONG
Easy giving, donații SMS și debit direct
Program CSR
Programul de Fundații Comunitare
Suport general, alte venituri organizaționale
Administrare granturi companii și voluntariat

Total de cheltuit în 2020, din venituri din 2019

Venituri 2019 (RON)

Subtotal venituri 2019

TOTAL VENITURI

4.492.153
229.408

1.201.387
1.444.862
1.102.180
1.236.122

503.781
5.717.740
4.921.032

5.288.861

Încasări realizate în 2019 prin debit direct
Încasări realizate în 2019 prin debit direct, de virat în 2020
Valoarea brută a donațiilor pentru SMS-urilor trimise în
perioada  ian - nov 2019
Taxe operatori și integrator tehnic
Valoarea netă a donațiilor realizate în 2019
Încasări realizate în 2019 (conform calendarului de încasare
a facturilor emise de operatorii de telefonie mobilă)
Sume rămase de încasat în 2020, aferente lui 2019

Raport financiar mecanisme de donație 2019 (RON)
12.356.578

1.215.243
33.315..344

2.798.127
30.517.218
25.788.557

4.728.660



IA LEGĂTURA CU NOI

/AsociatiaPentruRelatiiComunitare

/arcromania

www.arcromania.ro

Birou Cluj Napoca
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 4, ap.7400699, 
Cluj-Napoca, RomâniaTel: (40) 264 406 388 
(pentru informatii SMS si debit direct)
Email: arcromania@arcromania.ro

Birou București
Str. Icoanei 29A, Clădirea A020452, 

Bucureşti, România
Tel: (40) 37 131 0734

Email: arcromania@arcromania.ro

/arcromania


