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R A P O R T  A N U A L



FRICA ȘI
PUTEREA

A fost anul fricii, dar și anul puterii.
Pentru că am demonstrat că este posibil
să ții în frâu efectele pandemiei, că este
posibil să ne unim forțele și să facem o
diferență acolo unde e nevoie. 

A fost o provocare mare, echipa noastră
nu avea o experiență anterioară în zona
infrastructurii de sănătate, însă, cu
sprijinul rețelei crescute de-a lungul
anilor, am intrat repede în focuri și am
reușit să oferim spitalelor din țară
materiale și echipamente de calitate,
într-un timp extraordinar de rapid. 

Am crescut odată cu Fondul de Urgență și
am învățat să navigăm prin piața extrem
de volatilă a echipamentelor și a
furnizorilor. 

Unele comenzi pe care le-am făcut nu au
mai ajuns, pentru că stocul s-a terminat
înainte ca furnizorul nostru să știe, altele
au întârziat din cauza procedurilor de la
vamă sau pentru că nu erau conforme cu
ce am cerut și plătit. Am descărcat dube
pline cu marfă, pentru ca apoi să le
punem înapoi și să le retrimitem
producătorului.

Ne-am adaptat și am luat-o de la capăt
repede, până am găsit produsele de
calitate de care spitalele noastre au avut
nevoie. Fiecare colet pe care-l trimiteam
ne dădea energia pentru următoarea
comandă.

Am văzut un efect de domino al generozității. Fiecare mesaj publicat către rețelele
noastre atrăgea alți oameni care ne întrebau „cum putem ajuta?” sau „haideți că am
găsit un furnizor de încredere”. În două săptămâni, am strâns peste 10.000 de euro de
la donatori individuali, iar companiile – văzând modul nostru de intervenție – au ales
să ne susțină. Am avut campanii de matching, evenimente în care companiile dublau
donațiile din partea angajaților, iar unele și-au pus la dispoziție și expertiza lor. Nu au
fost sponsori, au fost parteneri care s-au implicat 100% în protejarea celor din linia 1. 
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FONDUL DE URGENȚĂ ARC

„Cu ajutorul fondului vom putea
stinge urgențele care apar în perioada
aceasta, vom putea susține
organizațiile locale care lucrează cu
spitalele și le vom degreva de o parte
din efortul de a strânge fonduri."

Cu acest mesaj am lansat, pe 18 martie
2020, Fondul de Urgență al ARC. Era
miercuri, iar ultima săptămână o
petrecusem în discuții cu spitalele,
organizațiile din țară, companiile și
donatorii, încercând să găsim un mod
cât mai rezonabil și eficient de
intervenție în comunități. 

Zeci de organizații își arătaseră deja
grija față de comunitățile din țară, iar
în timp ce statul încă își verifica
stocurile și se pregătea să comande
măști și aparatură, în orașele din țară
rotițele sectorului nonguvernamental
deja porniseră la drum. 

Voiam să ne asigurăm că fiecare
resursă pe care oamenii ne-o donează
va fi folosită la potențialul său maxim,
așa că fondul nostru a pornit sub
semnul cooperării: strângem nevoile
din țară, de la organizații locale,
comandăm mai multe (pentru a obține
prețuri mai mici) și începem cu
dezvoltarea capacității de testare. 
 
Mobilizarea a fost fantastică și rapidă
în tot sectorul, iar acest lucru nu s-ar
fi întâmplat fără donatori. Ei au
înțeles din start vulnerabilitățile
sistemului de sănătate și ne-au oferit
încrederea și resursele lor pentru a
interveni. 

În două zile am reușit să strângem
suficiente fonduri pentru a cumpăra
două aparate de testare PCR din
Coreea de Sud, iar în șapte zile, am
completat lista de achiziții cu alte
cinci ventilatoare invazive,
echipamente medicale și accesorii
care au dus la punerea în funcție a
trei aparate de testare. 



Riscul, la nivel de țară, nu este că am ratat o ediție a nu știu cărei
gale, ci că sectorul nu a putut să-și ofere serviciile pe care le-ar fi
oferit în mod obișnuit: mâncare, medicamente, consultanță
pentru persoane vulnerabile, adăpost etc.

Dana Pîrțoc, CEO ARC



"NU MAI AU
MĂȘTI DELOC"

La un spital clujean, un tehnician
radiolog ne spunea că folosește
masca FFP2 cam 2 săptămâni. Ca să
o poată reutiliza, o pune la lampa
antibacteriană pentru o jumătate de
oră, iar pe față mai pune și o mască
chirurgicală. O aruncă atunci când
pacientul pe care l-a văzut este
confirmat cu noul virus sau când nu
mai poate rezista mirosului măștii.

”Nu mai au măști mai deloc. Au
început sa le sterilizeze”. ”Arad ar
putea fi Suceava, în câteva zile”.
”Avem o lampă cu ultraviolete pe
toată secția pe care o mutăm pe
rând”.

Lunile martie și aprilie au fost pline
de astfel de mesaje venite din
partea personalului medical din
toată țara, în care vorbeau despre
stocuri precare de echipamente,
despre pericolul iminent de
infectare, dar și despre neputință,
frustrare, tristețe.



Fie am cumpărat pentru unitățile menționate de organizații, fie am finanțat
organizațiile să cumpere cele necesare, am încercat să intervenim acolo unde e
nevoie, astfel încât să nu ne dublăm eforturile, lucrând în paralel cu alte inițiative. 

Ce am făcut noi în martie nu e necesar în misiunea noastră esențială. Ce e în
misiunea noastră de bază? Să activăm toată infrastructura filantropică la care
muncim de o vreme și să încercăm cât de cât să acționeze coordonat. Asta s-a
întâmplat! Criza asta a fost un fel de test la turnesol, atât pentru noi, cât și pentru
întregul sector.

Dana Pîrțoc, CEO ARC



DATE FINANCIARE
FONDUL DE URGENȚĂ

Suma cheltuită
Granturi acordate (22)
Achiziții directe de aparate medicale

Cifrele Fondului de Urgență
      5.978.915

1.627.288
2.462.983

 

9 ventilatoare
2 defibrilatoare
16 concentratoare de oxigen
14 injectomate
19 termometre cu infraroșu
3 inhalatoare
6 paturi terapie intensivă
4 monitoare funcții vitale
11 nebulizatoare
1 videolaringoscop
2 tuneluri de dezinfecție

Echipamente trimise în unități
medicale 3 aparate testare PCR + 3000

teste
2 aparate EKG
1 tensiometru digital duo
control
4 pulsoximetre
3 stetoscoape Littman
1 stație oxigen 3000 litri
2 aspiratoare chirurgicale
electrice
5 lămpi UV
1 microscop optic
4 cărucioare transport pacienți
2 tărgi pliabile

Am realizat achiziții directe de echipamente medicale (măști de
protecție, combinezoane, ochelari, viziere, etc) în valoare de
1.888.642 lei.

Am distribuit echipamente și aparatură în 110 unități medicale din
țară.

Am ajuns în peste 60 de orașe din România.



MULȚUMIM PARTENERILOR
CARE AU SUSȚINUT FONDUL

MULȚUMIM PENTRU SUSȚINEREA ARC



#NUFIRAV
De la începutul pandemiei COVID-
19, sectorul nonguvernamental s-a
implicat în dotarea spitalelor și
protejarea personalului medical.
Multe din ONG-uri au pornit noi
campanii sau au modificat
programele pe care le aveau în
derulare, pentru a strânge fonduri
pentru protejarea comunităților.

Astfel, cele peste 80 organizații care
au răspuns chestionarului realizat
de Asociația pentru Relații
Comunitare au reușit, în șapte
săptămâni, să cumpere
echipamente și aparatură medicală
în valoare de peste 13,95 milioane
euro. Suma provine din calculul
făcut de Asociația pentru Relații
Comunitare și are la bază datele
comunicate de respectivele
organizații.

Cu ajutorul societății civile, a
crescut capacitatea de testare în
puncte vulnerabile ca Iași, Nădlac,
Deva sau Timișoara; cu ajutorul
organizațiilor, peste 30.000 teste
PCR au ajuns în spitale (numărul
este egal cu testele făcute de stat
în toată luna martie). De asemenea,
crește capacitatea de tratare a
pacienților cu COVID-19 prin
ridicarea de spitale modulare. 

Ca eforturile tuturor să aibă un
impact cât mai mare și să acoperim
cât mai multe nevoi urgente, este
nevoie de o colaborare
profesionistă, de la egal la egal,
între stat și societatea civilă.

Sunt alte zeci de organizații în
România care au acționat în
această criză, venind în ajutorul
medicilor și al spitalelor, a căror
contribuție nu se regăsește în
aceste cifre, dar care au avut un
impact important în nenumărate
comunități afectate de pandemie.
De asemenea, merită menționat
rolul esențial pe care o mulțime de
alte organizații îl au în sprijinirea
grupurilor vulnerabile și care fac tot
ce e posibil pentru a-și îndeplini
misiunea și pentru a sprijini în
continuare beneficiarii, în ciuda
contextului în care ne aflăm.

Numerele ne arată impactul pe care
sectorul îl are în cazul acestei crize,
cât și dorința oamenilor de a se
implica, prin donațiile pe care le-au
făcut. Donatorii au încredere în
capacitatea noastră de a găsi
soluții, iar companiile văd în noi un
partener care poate produce
schimbare la nivel local și național.



Sistemul medical ne privește pe toți, iar întărirea sa este o prioritate. Obiectivul
major este echiparea spitalelor și protejarea personalului medical, iar acest lucru
nu poate fi făcut doar de ONG-uri, în lipsa statului. De la începutul pandemiei,
organizațiile au fost primele care au acoperit nevoi în țară, înaintea statului.

 Dana Pîrțoc, CEO ARC



#LINIA2
În timpul pandemiei organizațiile au
fost ocupate să își continue misiunea,
mult mai mult ca de obicei. Din păcate,
felul în care ne încadrăm în peisajul
din țară nu ne ajută să ne facem
cunoscute poveștile. Multe persoane
cred în continuare că avem un
program ascuns, că suntem finanțați
de niște forțe peste înțelegerea
noastră, că suntem aici doar ca să
facem rău. 

Peste stratul de neîncredere din partea
publicului, vine cel legat de
subfinanțare, probleme cu menținerea
unui flux de bani în organizație, faptul
că angajații din ONG nu sunt priviți ca
niște profesioniști în domeniile lor sau
faptul că multe organizații
funcționează pe bază de voluntariat,
ceea ce duce la burn out în sectorul
nostru.

Am demonstrat că în caz de criză se
poate acționa agil și că putem pune la
bătaie resurse, expertiză, conexiuni.
Știm că facem o diferență chiar dacă,
uneori, suntem prea ocupați să
acționăm și avem prea puțin timp să
împărtășim cu lumea ce facem, mai
ales cu cei care nu sunt conectați cu
mediul ONG.

Perioada pandemiei a fost de așa
natură că toată lumea era preocupată
de echiparea spitalelor și pe foarte
bună dreptate. Însă să nu uităm că
există programe educaționale pe care
doar ONG-urile le fac. Sau mese calde
care ajung la copii datorită lor sau
terapie pentru copii cu autism și
pregătire pentru părinții lor. Sunt
organizații care combat fake news,
care apără drepturi fundamentale, care
sunt presă independentă. Și am zis că
trebuie ca și poveștile lor să fie auzite.

Așa a apărut #linia2, campania unde am făcut cunoscute poveștile
organizațiilor care au făcut o diferență în viețile beneficiarilor lor pe timpul
pandemiei. Ne bucurăm că am putut publica peste 30 astfel de povești –
despre cazări acordate părinților care nu au cum să stea în spital cu copiii
lor, despre tone de alimente ajunse în toată țara, despre educație făcută la
distanță și despre cum unele ONG-uri au adus internet acolo unde nu
exista, despre construcții de case, despre sprijinirea elevilor de clasa a 12-a,
despre sprijinirea bătrânilor din țară.



FUNDAȚII COMUNITARE



CU GRIJĂ PENTRU CEI DE
ACASĂ
În 2020, ne-am protejat familiile și
prietenii. Pandemia a lăsat cicatrici
puternice în comunitățile noastre,
însă curajul și generozitatea celor
care au fost alături de fundațiile
comunitare ne fac să privim cu
încredere înspre viitor. 

Mobilizarea uriașă de resurse la
nivel local ne-a demonstrat, din
nou, că fundațiile fac parte din
sufletul comunităților, iar localnicii
(52% din populație are acces la o
fundație) văd aceste organizații ca
un motor al schimbării și al
sprijinului. 

Niciuna din fundațiile din țară nu
are experiență în achiziții medicale,
în infrastructură de sănătate și nici
nu au derulat vreodată un program
de această magnitudine. Cu toate
acestea, au reușit să mobilizeze
sume uriașe din comunitățile lor și
au ajuns, adesea, înaintea statului
în puncte vulnerabile din țară. 

Noi, ca organizație-suport, am
folosit rețeaua noastră și resursele
strânse prin propriul Fond de
Urgență să susținem fundațiile
comunitare:

Prin granturi
Achiziționare de echipamente și
aparatură pentru nevoile lor
locale
Consultanță directă
Crearea unei platforme de
suport cu alți oameniși jucători
din sectorul ONG

Pentru fundațiile comunitare,
decizia de a se implica a fost, cum
spune și Liliana Cristea, directoarea
Fundației Comunitare Galați,
„destul de ușoară”. „Mi s-a părut o
chestie pe care trebuie să o facem.
Nu știu, simțeam că e nevoie să
facem asta pentru că toate semnele
duceau spre un scenariu care nu
arăta deloc îmbucurător. A fost o
mobilizare foarte rapidă în echipa
executivă, iar boardul s-a implicat
foarte mult și a sprijinit fondul de
urgență. Platforma care trebuia să
fie pentru Semimaratonul din acest
an și care aștepta acolo înscrierile și
donațiile a fost transformată în
platformă pentru fondul Galați în
siguranță, astfel am câștigat timp și
a trebuit să facem o platformă de la
zero. A fost făcută grafica peste
noapte și am dat drumul”,
povestește ea. 



FUNDAȚII COMUNITARE
În aceeași situație s-au regăsit multe
alte fundații comunitare din țară. În
primele luni din an, cele mai multe din
ele își planifică evenimentul sportiv de
strângere de fonduri, fie că e cursă de
alergare, înot sau cros. Fondurile
strânse pe urma acestor evenimente
susțin zeci de proiecte în fiecare
comunitate, iar taxele de participare
ajută fundația să-și desfășoare
activitatea mai departe sau să
finanțeze alte proiecte. Acestea sunt
cele mai populare evenimente pentru
o fundație și creează o conexiune
puternică cu localnicii, iar pandemia
le-a forțat pe toate să le amâne. 

Fundațiile erau conștiente de
presiunea uriașă care era pe umerii lor.
Și-au luat un angajament care trebuia
onorat într-un context foarte volatil,
înghițit de frică. Dar cum fundațiile
comunitare au în gena lor simțul
colaborării și creării de punți, printre
primii pași făcuți s-a numărat și
contactarea întregii rețele de fundații
din țară, cât și organizația suport. 

S-au construit ecosisteme, care, pe zi
ce trecea, deveneau din ce în ce mai
mari și cuprindeau din ce în ce mai
multe organizații. Împreună fundațiile
consultau diferiți furnizori, își validau
specificații medicale sau transmiteau
ce alte nevoi mai au, pentru ca ARC, de
exemplu, să intervină. 

ARC a folosit resursele financiare ale
Fondului său de Urgență și a intervenit
în comunitățile din țară, bazându-se le
nevoile semnalate de fundațiile
comunitare. De exemplu, cu sprijinul
FC Timișoara, la Spitalul de Infecțioase
a fost adus un aparat de testare. 
Mai mult, ARC a oferit numeroase
granturi fundațiilor comunitare pentru
a achiziționa aparatura medicală. 

Țintele inițiale pe care fundațiile
comunitare și le-au propus au crescut.
Într-o primă fază, fundațiile au mers
către spitalele care vor fi direct
afectate, iar principiu, acestea erau
spitalele de boli infecțioase sau cele de
urgență. Dar pe măsură ce situația
evolua, autoritățile au decis o retrasare
a rolurilor unităților medicale din țară.
Fondurile au dezvoltat noi ramificații,
iar fundațiile au încercat să sprijine cât
mai multe unități medicale. De
exemplu, FC Banatul Montan a început
campania pentru a susține dotarea
Secției de urgențe a Spitalului
Județean Reșița, pentru ca apoi să
strângă fonduri pentru dotarea tuturor
secțiilor implicate în tratarea
pacienților cu COVID-19. 



FC Timișoara și-a propus să ajute Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, însă
s-au extins și către Spitalul de Copii din oraș și celelalte unități medicale. 

Cu trecerea timpului, prin Fondul de Urgență, ARC a ajuns dincolo de fundațiile
comunitare, dar cu sprijinul lor vital. Așa cum spunea și Răzvan Todor, spitalele
și medicii din alte orașe din județ le cereau ajutorul, iar ARC a preluat din efortul
lor pentru a se asigura că cât mai multe resurse sunt disponibile. În discuțiile
aproape zilnice cu fundațiile, ARC afla nevoi au fundațiile, pentru a ști ce ar
putea cumpăra în cantități mai mari (astfel, prețuri mai mici) și pentru a cere
sprijinul partenerilor.

De exemplu, cele 7.400 de combinezoane pe care ARC le-a cumpărat au fost
distribuite în țară cu ajutorul a 31 de organizații, inclusiv fundații și spitale. 

Implicarea în protejarea și echiparea comunităților a fost o experiență
transformatoare pentru toate fundațiile comunitare, iar modul în care localnicii
au răspuns la apelurile lor le-a fost doza de curaj, încredere și energie pentru a
merge mai departe. Rădăcinile fundațiile au intrat și mai adânc în pământ, iar
reziliența lor a crescut, însă fundațiile deși sunt optimiste, sunt conștiente de
noile obstacole care le apar în cale. Programe trebuie readaptate, vor trebui să-
și refacă bugete, calendare și intervențiile din comunitate.

FUNDAȚII COMUNITARE



CIFRE CHEIE
FUNDAȚII

COMUNITARE1 17 fundații comunitare au
strâns, în 2020, circa 1,7
milioane euro pentru
fondurile de urgență. 

2 Fundațiile au cumpărat și
distribuit echipamente și
aparatură medicală către
130 de beneficiari (unități
medicale) 3 ARC a oferit 22 de granturi

(din care 8 pentru fundațiile
comunitare) în valoare totală
de 332.000 euro.

În 2020, cu ajutorul unei finanțări oferite de Romanian-American Foundation,
am sprijinit fundațiile să își redeseneze strategiile de fundraising și să fie mai
aproape de donatorii lor. În plus, am construit instrumente și procese care să
fortifice organizațiile, să le facă mai reziliente. Un alt aspect care ne-a
preocupat a fost să înțelegem, împreună cu fundațiile, schimbările prin care
trec comunitățile pe care le servesc. Cele 3 noi fundații comunitare, Vâlcea,
Banatul Montan și Buzău au trecut prin exerciții de planificare strategică,
ghidate de 2 experți externi și echipa ARC. Cu ajutorul unei finanțări oferite de
OSIFE și în parteneriat cu CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică,
am construit un program prin care susținem grupuri de inițiativă și cetățeni din
Vâlcea, Timișoara, Oradea și Cluj în folosirea instrumentelor de organizare
comunitară. 

În decembrie 2020, sprijinul financiar al Charles Stewart MOTT Foundation a
ajuns la final, după peste 10 ani de parteneriat în desenarea destinului a 19
fundații comunitare. Suntem onorați de relația pe care am construit-o
împreună cu acest finanțator vizionar al uneia dintre cele mai agile și
profesioniste mișcări de fundații comunitare din Europa. Mulțumim, MOTT!

4 În perioada 2015-2020, Fundația Mott a investit
900.000 de euro în programul ARC pentru
dezvoltarea fundațiilor comunitare

În 2020, am continuat programul de organizare comunitară, realizat
împreună cu CeRe și finanțat de Open Society Initiative for Europe. Au
fost implicate patru fundații comunitare, cu care am organizat patru
procese de organizare comunitară. În total, am oferit circa 50 de ore de
consultanță și instruire. 5



DONATIE.RO



CINCI MILIOANE DE
FAPTE BUNE - SMS
În fiecare an suntem surprinși de
generozitatea și încrederea
oamenilor în mecanismele de
donație. Numerele din ce în ce mai
mari de donatori și de sume ne
arată că există o comunitate uriașă
a celor care cred că filantropia
aduce un viitor mai bun nu doar
pentru cei vulnerabili, ci pentru
întreaga societate. 

2020 a fost un test de forță pentru
noi toți. Incertitudinile aduse de
COVID-19 au fost, rând pe rând,
înlocuite cu raze de încredere.
Saltul uriaș pe care organizațiile l-
au făcut în 2020, când au intervenit
rapid în comunități și au oferit un
sprijin vital spitalelor și persoanelor
vulnerabile, nu s-ar fi făcut fără
sprijinul vital al donatorilor. 

În 2020, am văzut o creștere
puternică a donațiilor prin SMS. În
cele 12 luni, aproape 5,4 milioane de
SMS-uri au fost trimise pentru cele
129 de campanii de pe donatie.ro. 
 Oamenii au donat 12,4 milioane de
euro, o sumă cu 49% mai mare
decât cea din 2019. 

Pe donatie.ro am avut 50 de
campanii de fundraising dedicate
luptei împotriva pandemiei.
Organizații mari, mici sau inițiative
locale au apelat la mecanismul
nostru pentru a strânge fonduri
pentru comunitățile lor. Pentru
prima oară, am creat coduri locale,
unde o persoană putea să doneze
pentru comunitatea dintr-un oraș
anume. La finalul campaniilor,
peste 480.000 de SMS-uri de 2 euro
și 4 euro au fost trimise. 

Donatorii au văzut, în 2020,
vulnerabilitățile sistemului de
sănătate și susținut, dincolo de
campaniile COVID-19, organizațiile
care fac intervenții în zona
infrastructurii de sănătate. Acest
domeniu a atras cele mai multe
donații, urmat de cel al categoriilor
defavorizate, unde găsim
organizații care se ocupă de cauze
sociale, comunități vulnerabile,
copii sau adulți cu boli grave, copii
cu tulburare de spectru autist etc.



Chiar dacă multe dintre donații au fost pentru campaniile legate de COVID,
numărul de donații pentru cauzele care erau în desfășurare nu a scăzut. Altfel
zis, donațiile pentru campaniile dedicate spitalelor au fost în plus și donatorii nu
au schimbat o cauză cu alta.

Camelia Mateș, director donatie.ro



Mecanismul de donații recurente prin
bancă – debitul direct –oferă
organizațiilor ocazia de a crea o relație
stabilă, pe termen lung, cu donatorii
săi. Rezultatele unor astfel de relații se
văd în momentele de criză, când
donatorii aleg să rămână alături de
tine și să te susțină, indiferent de
context. 

Asta am observat cel mai bine anul
trecut; în ciuda faptului că fundraiserii
stradali nu au mai ieșit în zonele
centrale din orașe, iar puterea
organizațiilor de a atrage noi donatori
a fost restrânsă, mecanismul a crescut.
În 2020, oamenii au donat 14.152.425
lei, cu 14,5% mai mult față de anul
anterior, iar în total, au fost 601.423
donații. 
„Atunci când sunt situații de criză
majoră, organizațiile se bazează mai
mult pe donatorii individuali decât pe
donatorii corporate. Donatorii
individuali, continuă să sprijine cu
donații mici organizațiile. 

În 2009, când am avut marea criză
financiară, în România nu existau
donațiile prin SMS sau debit direct, nici
măcar peer-to-peer sau online. Nu
existau mecanisme de colectare, însă
în străinătate unde acestea existau,
organizațiile care au avut mulți
donatori individuali au suferit mult mai
puțin de pe urma crizei. Asta se va
confirma și acum: donatorii individuali
sunt loiali în vreme de criză și cu cât
organizația are mai mulți donatori
individuali și o relație cu ei, cu atât
stabilitatea financiară a organizațiilor
va fi mai mare”, spune Camelia Mateș. 

DEBIT DIRECT - ÎNCREDERE
DE CURSĂ LUNGĂ



EVENIMENTE



Organizațiile nu privesc cu mult optimism perioada pe care o traversăm,
teama cea mai mare fiind lipsa finanțărilor. Sunt conștienți că foarte multe
sponsorizări s-au dus către urgențele din sistemul sanitar de la începutul
anului.
De asemenea, au identificat nevoia digitalizării, în special ONG-urile care
activează în zona de educație. Au observat cu toții că acest lucru s-a
întâmplat deja, fiind forțati de situația în care ne aflăm.
Un alt lucru observat la nivel general constă în oboseala pe care o resimt, fie
pentru că s-au implicat direct în dotarea spitalelor cu echipamentele
necesare, fie pentru că au întâmpinat dificultăți în munca lor cu beneficiarii
direcți.
Lucrul de acasă devine obositor pentru toți și au nevoie de metode noi de a
se reconecta și de a regăsi spiritul echipei în care activează.

Știam că pandemia va lăsa urme vizibile în sectorul ONG, indiferent de regiunea
țării în care activează sau de domeniu. Din iulie 2020 până în noiembrie 2020 au
avut loc 3 întâlniri la care au participat mai multe ONG-uri din țară.

Nevoile cele mai stringente care au reieșit din discuții sunt următoarele:

ÎNTÂLNIRI REGIONALE



La întâlnirea din 1 iulie, la care am invitat la discuții 11 organizații
nonguvernamentale din zona Ardealului, au participat 8, dintre care: Vă
ajutăm din Sibiu, 10 pentru Hundedoara, Create. Act. Enjoy – Cluj, Casa
Naturii – Sighișoara, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară
Făgăraș, GoFree, FDP Cluj.
 
La întâlnirea din 30 iulie, la care am invitat 15 organizații
nonguvernamentale din zona Moldovei, au participat 7, dintre care:
Asociația CIVICA, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Comunitatea
noastră Piatra Neamț, Servicul Voluntar de Ambulanță, Inimă de Copil
Galați, Institutul Bucovina Suceava, Fundația Serviciilor Sociale Bethany.
 
La întâlnirea din 18 noiembrie, la care am invitat 12 organizații
nonguvernamentale din zona de sud a țării, au participat 9, dintre care:
PACT, Mare nostrum, Asociația Vasiliada, Fundația Comunitară Vâlcea,
Fundația Comunitară Reșița, Fundația Comunitară Prahova, Asociația Inimi
de Gorjeni, Fundația Comunitară Buzău, Fundația Vodafone România.

ÎNTÂLNIRI REGIONALE



Am creat o comunicare constantă online pe subiecte legate de fundraising în
timp de criză. Așa s-a născut Prosecco de bine, o emisiune live în care doi
profesioniști din sector vorbesc despre experiența lor și oferă sfaturi și
răspunsuri în timp real. În total, am avut 12 profesioniști care au vorbit în direct
despre experiența lor.

9 iulie: Fundraiser2Fundraiser -
cum să treci peste provocările
jobului de fundraiser
23 iulie: Finanțator2Finanțator -
cum să creăm relații puternice și
de încredere cu companiile
3 septembrie: Policy
Maker2Policy Maker - cum să
punem pe agenda publică
problema pe care încercăm să o
rezolvăm și cum să lucrăm cu
legislativul

17 septembrie:
Fundraiser2Fundraiser - provocările
menținerii sponsorilor și
evenimente de fundraising de
succes
1 octombrie: Finanțator2Finanțator -
cum relațiile dintre companii și
ONG-uri creează impact și
conexiune
26 noiembrie:
Fundraiser2Fundraiser - cum să
rămâi conectat la misiunea ta și
cum să îți păstrezi entuziasmul,
chiar și atunci când simți că nu mai
poți.



PROSECCO DE BINE

Mădălina Marcu (Director
Dezvoltare Resurse ARC)
Mario De Mezzo (fundraiser)
Cristina Hanganu
(Communication and CSR
Director, Lidl)
Corina Vasile (Communication
and PR Relations, Raiffeisen)
Cătălin Gheorghe (fundraising
director)
Ioana Gridean (policy maker,
Centrul Step by Step pentru
Educatie si Dezvoltare)

Mulțumim încă o dată invitaților noștri!

Georgiana Vieru (fundraiser)
Oana Bulmagă (fundraiser)
Angela Galeța (Director
Vodafone Foundation
Romania)Marius Ștefan (CEO
Autonom Group)
Anamaria Popa (President
Cetatea Voluntarilor Arad)
Bogdan Tănasă (Director Casa
Share)



În anul 2020 ne-am concentrat timpul de consultanță în zona de raportare
non-financiară. Am lucrat îndeaproape cu echipa Premier Restaurants
Romania SRL, deținători ai lanțului de restaurant McDonald”s pentru
realizarea raportului de sustenabilitate al companiei. De asemenea, am
realizat împreună cu echipa Vodafone România cel de-al treilea raport de
sustenabilitate, continuând un proces intens, inițiat acum 4 ani, de
comunicare transparentă cu stakeholderii companiei.

Parteneriatele tradiționale dedicate comunicării transparente și de
identificare a impactului cu Raiffeisen Bank, respectiv KMGI au continuat și în
2020. Am continuat susținerea echipei Raiffeisen Bank în relația cu partenerii
săi comunitar precum și evaluarea raportului de sustenabilitate al KMGI,
instrument important de comunicare a impactului economic, social și de
mediu al companiei. 

La finalul anului 2020 am devenit parteneri ai Fundației Vodafone România în
administrarea unui nou program de finanțare, crucial pentru sectorul de
sănătate din țara noastră. Lansat în 2021, programul oferă finanțare pentru
maternitățile publice din România, cu scopul de a le ajuta să oferse servicii de
tratament micilor pacienți.
Nu în ultimul rând, devenit parte a Coaliției România Sustenabilă unde
suntem parteneri activi în discuții destinate sustenabilității și responsabilității
companiilor dar și a indivizilor pentru a ne asigura că trăim în comunități
sănătoase.

PROGRAMUL DE CSR



În perioada aprilie-iulie, Banometru s-a extins cu o nouă componentă:
Bootcamp Online, un program intensiv de educație financiară desfășurat
exclusiv online, pe parcursul a 9 săptămâni. După parcurgerea unui chestionar
de sănătate financiară, participanții primesc săptămânal pe email cursuri
video, fișe de lucru și resurse. Totodată, pot accesa oricând cele 15 cursuri
online de pe platformă, alături de resursele oferite: model de buget personal,
cât valoreaza o oră din viața ta, cum îți poti transforma abilitățile în bani, cum
îți ții cheltuielile sub control.

Pentru a continua și a dezvolta obiceiurile financiare bune, participanții la
atelierele Banometru sunt invitați în Comunitatea Banometru, un grup de
Facebook unde pot face schimb de recomandări și au acces la resurse
suplimentare de dezvoltare personală – webinarii, recomandări de cărti,
articole, invitatul lunii. Anul acesta, în comunitate s-a desfășurat programul
„Parteneri de succes”, în cadrul căruia, grupați câte 2, cei înscriși au lucrat
împreună la îndeplinirea obiectivelor financiare propuse.

BANOMETRU

Tot anul acesta am deschis și un program de granturi: 10 organizații au
primit resurse financiare și suport pentru a organiza ateliere de educație
financiară și coaching financiar cu beneficiarii lor, persoane ce fac parte
din grupuri vulnerabile precum victime ale violenței, persoane cu adicții,
șomaj de lungă durată, familii monoparentale, persoane aflate în situații
socio-profesionale dificile, persoane instituționalizate.



BANOMETRU
ÎN CIFRE

662 înscrieri la coaching
420 beneficiari coaching
289 beneficiari ateliere și
webinarii
31 ateliere și webinarii
802 membri în comunitate
10 organizații finanțate
5096 înscriși la cursul online
107 finaliști bootcamp

Rezultate directe:
734 beneficiari ai atelierelor și
webinariilor desfășurate de
organizațiile finanțate
188 beneficiari de coaching din
granturile Fondul Banometru
10 coachi formați în cadrul
granturilor Fondul Banometru

Rezultate indirecte:



CERCETARE
Este nevoie de date concrete care
să ajute organizațiile din sector să-și
fundamenteze deciziile și să-și
direcționeze resursele limitate, să
ghideze donatorii individuali și
instituționali dornici să facă
filantropie în mod strategic, dar și
sectorul per ansamblu să-și
măsoare impactul asupra societății
românești.

ARC, atât prin prisma misiunii și
rolului pe care îl are în societatea
civilă românească (de mobilizator și
coagulator de resurse, de generator
de punți între sectoare, de
dezvoltator al societății civile și de
comunități puternice), cât și prin
prisma experienței anterioare în
dezvoltarea de studii similare, este
bine poziționat pentru a dezvolta și
administra o agendă coerentă de
cercetare în domeniul filantropiei. 

Pentru a atinge acest obiectiv, ARC
a dezvoltat în 2020 o Strategie de
Cercetare ce prevede dezvoltarea
capacității de cercetare în
organizație, continuarea și
consolidarea temelor de cercetare
consacrate (ex. comportamentul
donatorilor), dezvoltarea de
parteneriate pe termen lung cu
universități, centre de cercetare,
organizații și cercetători
independenți sub egida
Consorțiului

de Cercetare în Filantropie – aflat în
dezvoltare la inițiativa ARC –,
identificarea de teme de cercetare
noi relevante pentru sector și
diseminarea rezultatelor studiilor
către audiențele relevante.
Totodată, ARC și-a extins
departamentul de cercetare,
ajungând la trei angajați și mai
mulți colaboratori externi.

În 2020 ARC a pus bazele mai
multor proiecte de cercetare. Astfel,
ARC este în proces de dezvoltare a
un mecanism de consultare rapidă a
ONG-urilor pe teme de interes
pentru societatea civilă, pentru a
obține o perspectivă asupra
evoluțiilor importante din sector
într-o manieră foarte eficientă din
punct de vedere al costurilor și al
timpului alocat. Informațiile
colectate în mod recurent vor
permite evaluare de status quo dar
și previziuni cu privire la
oportunitățile și amenințările
emergente. De asemenea, ARC
pregătește reactualizarea studiului
de Tendiințe în Comportamentul
Donatorilor, dezvoltarea
Consorțiului de Cercetare în
Filantropie și o serie de alte proiecte
cu rigoare științifică dar cu utilitate
practică!



CERCETARE
Primul studiu, ”Maparea răspunsului la pandemia COVID-19”, realizat în
august și lansat în septembrie 2020 a avut ca focus mobilizarea
sectorului neguvernamental și de business în perioada stării de urgență
pentru contracararea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Analiza de rețea, realizată la solicitarea și cu finanțarea Centrului
Cultural Clujean și în parteneriat cu Institutul de Cercetare Făgăraș, a
identificat:
-organizațiile, companiile, grupurile civice, indivizii și instituțiile care s-
au mobilizat pentru ajutarea spitalelor, a respondenților din linia întâi,
dar și a persoanelor din grupurile vulnerabile afectate de pandemie și
restricții
-relațiile create între aceste organizații, 
-direcția și beneficiarii resurselor mobilizate.

Al doilea studiu realizat de ARC, finanțat de Evalueserve și realizat în
parteneriat cu Evalueserve și Strategicus Consulting și-a propus să
analizeze barierele în calea integrării persoanelor cu dizabilități pe piața
muncii din România. Lansat pe 3 decembrie, ziua internațională a
persoanelor cu dizabilități, studiul întitulat ”Transformarea dizabilității în
angajabilitate” a arătat că nu handicapul în sine împiedică persoanele cu
dizabilități să acceseze piața muncii, ci mai degrabă barierele în calea
angajării, precum și atitudinile și convingerile societății și
stakeholderilor cheie. Varianta scurtă a studiului poate fi accesată aici.

Al treilea studiu, Global Trends in Giving Report 2020, realizat în
parteneriat cu Nonprofit Tech for Good, a fost primul la care a participat
și România. Analiza a urmărit trendurile în materie de donații online în
România iar rezultatele sunt utile pentru organizațiile care vor să-și
fundamenteze sau să-și reactualizeze strategiile de fundraising. În
curând, ARC va publica datele detaliate despre România. Până atunci,
consultați analiza globală aici.

https://arcromania.ro/arc/am-publicat-varianta-scurta-a-studiului-transformarea-dizabilitatii-in-angajabilitate/
https://www.funraise.org/giving-report


CONSULTANŢĂ ŞI
MANAGEMENT BAZE DE
DATE

7 ONG-uri pe management lunar
de date;
7 ONGuri din România și
3 ONGuri din UE pe
implementare şi training în baze
de date, proces care durează, în
medie, 6 luni / organizatie;

3 companii cu care am lucrat pe
platforma de granturi
Gestionăm peste 180.000
contacte ale donatorilor
individuali și peste 42.000 de
date de companii. 

Anul 2020 a fost un an diferit, pentru noi toți și pentru majoritatea
organizațiilor non-guvernamentale, lucru care s-a reflectat și în felul în
care am fost nevoiți să abordăm relația cu partenerii noștri. Dacă anul l-
am început cu planuri mari de a mări numărul de organizații cu care
lucrăm, a trebuit să ne regrupăm rapid în fața provocărilor lucrului de
acasă, distanțării sociale și schimbării modalităților de fundraising. 

Astfel, în loc să mărim numărul de organizații cu care lucrăm, mai
degrabă am diversificat serviciile pe care le oferim, lucrând mai
îndeaproape cu organizațiile prietene, dezvoltând sisteme de donor care
mai performante și mai complexe. 



ECHIPA
ARC

2020



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
Consumabile COVID
Impozit (pe profit)
Comisioane bancare (COVID)
Echipamente COVOD
Granturi COVID

Cheltuieli 2020 (RON)

TOTAL CHELTUIELI

      1.453.494
590.088

 
203.621
141.690
29.010

 
88.083
377.916

3.108.884
226.831

 
69.911
15.907
19.786
14.399
71.000

1.466
3.687.372
2.269.064

 
12.151.845,59

Venituri din 2019, 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
Venituri COVID

Total de cheltuit în 2020, din venituri din 2019

Venituri 2020 (RON)

Subtotal venituri 2019

TOTAL VENITURI

4.921.032,04
186.286,22

1.371.210,28
1.055.638,11

927.060,04
1.353.218,64
1.163.000,00
5.944.575,31

12.000.988,60
3.278.533,88

 
13.643.486,76

Donații individuale prin debit direct
Donații individuale prin SMS
Donații prin SMS care vor fi efectuate următorul an

Raport financiar mecanisme de donație 2020 (RON)
14.153.019,60
59.974.577,56

8.297.748,08
 
 



IA LEGĂTURA CU NOI
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