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Cuvânt înainte

Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!
Mahatma Ghandi

Fundaţia Comunitară Cluj este un tip specific de organizaţie care contribuie la dezvoltarea comunităţii
clujene prin mobilizarea şi distribuirea de fonduri. Pe de o parte, atrage fonduri oferind potenţialilor
donatori - persoane fizice şi companii din comunitate - opţiunea de a se implica social, contribuind la
fondurile existente sau creând fonduri speciale. Pe de altă parte, fundaţia acţionează ca un finanţator
local care oferă sprijin financiar iniţiativelor locale.
Suntem onoraţi să vă prezentăm în cuprinsul acestui raport activitatea Fundaţiei Comunitare Cluj în
primul an de activitate. Mulţumim finanţatorilor, partenerilor, voluntarilor şi tuturor celor ce s-au
implicat şi au susţinut activitatea Fundaţiei Comunitare Cluj pe parcursul acestui an.
Sperăm ca rezultatele prezentate, impactul obţinut în urma implementării tuturor acestor proiecte să
te determine pe tine, cititorule, să ni te alături în a face o schimbare în comunitatea în care trăim.
Implică-te şi tu pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii din comunitatea în care trăim, atât pentru
generaţiile actuale, cât şi pentru cele viitoare!

Ioana Căprar

preşedinte al Consiliului de Administraţie
al Fundaţiei Comunitare Cluj
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Fundaţia Comunitară Cluj

răspundem nevoilor comunităţii noastre
Misiunea noastră este aceea de a contribui la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor din
zona Cluj prin mobilizarea şi distribuirea de resurse pentru iniţiative de
dezvoltare locală.
Fundaţia acordă finanţări iniţiativelor locale în cadrul unor programe ce sprijină implicarea
civică, educaţia tinerilor şi copiilor, cultura, integrarea în viaţa comunităţii a grupurilor
defavorizate, voluntariatul, parteneriatele şi dezvoltarea comunitară.
Obiectivele noastre:
Motivarea şi încurajarea locuitorilor şi a companiilor mari şi mici de a se implica activ şi
constructiv în viaţa comunităţii;
Stimularea spiritului filantropic şi a responsabilităţii sociale faţă de nevoile mereu în
schimbare ale comunităţii;
Dezvoltarea/crearea unor fonduri/programe care să răspundă nevoilor prezente şi
viitoare ale comunităţii;
Ne atingem obiectivele prin colectarea, administrarea şi distribuirea transparentă a
fondurilor prin burse şi granturi.
Fundaţia acţionează ca un finanţator local independent şi inovativ care identifică, promovează şi
finanţează iniţiative şi proiecte care contribuie la oferirea de şanse egale locuitorilor din zona Cluj
şi la dezvoltarea locală.
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Programe

Grădina Verde de la Grădi
YouthBank Cluj
Programul de burse

03
Donator/partener: Compania Terapia Ranbaxy
Valoarea fondului de granturi: 50.000 RON
Este un program ce urmăreşte înverzirea Clujului, educarea
celor mici în spiritul respectului şi dragostei faţă de natură.
În primul an de implementare programul a susţinut
iniţiativele a zece grădiniţe care şi-au dorit să schimbe
modul în care arată spaţiul pe care îl au la dispoziţie, dar şi
modul în care cei mici se raportează la natură, o preţuiesc şi
o transformă. Copii, bunici, părinţi, educatori şi voluntari au
fost cu toţii implicaţi frumos şi natural în transformarea
oraşului, transformare care a început lângă ei şi prin ei.
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Programul Grădina Verde de la Grădi
ilustrează unul din modurile în care
compania clujeană Terapia Ranbaxy a ales să
se implice în comunitate.
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Proiectele susţinute în primul an de implementare a programului:
Împreună pentru sănătatea noastră | Grădiniţa Buburuza
Împreună pentru grădina noastră verde | Grădiniţa Căsuţa Poveştilor
Să creştem sănătos | Grădiniţa Dumbrava Minunată
Grădina Iasminei | Grădiniţa Dumbrăvioara - Structura Waldorf
Grădina sufletului meu | Grădiniţa Liceului pentru Deficienţi de Vedere
Grădina copilăriei | Grădiniţa Lumea Copiilor
Nada florilor | Grădiniţa Neghiniţă
Colţ de rai în Poieniţă | Grădiniţa Poieniţa
În armonie cu natura | Grădiniţa Trenuleţul Veseliei
Voinicel şi lumea verde | Grădiniţa Voinicel
Spaţiile verzi create în grădiniţe sunt adevărate bijuterii,
spaţii unde copiii se bucură şi în care se întorc să-şi
îngrijească cu dăruire plăntuţele. Pentru că un copil care
aduce în fiecare zi o sticlă de apă pentru floarea lui e un
exemplu de urmat şi un semn că programul merită
continuat.
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4959 RON
5000 RON
5000 RON
4000 RON
5000 RON
5000 RON
5000 RON
4900 RON
5000 RON
3906 RON
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Donator/partener: BRD Groupe Société Générale
Valoarea fondului de granturi: 15.600 RON
Tinerii învaţă să aprecieze valori ca integritatea,
transparenţa, întrajutorarea, spiritul de echipă, toleranţa,
diversitatea, devotamentul, respectul reciproc, şi mai ales
respectul de sine.
“YouthBank te face mare, te pune mereu în situaţii limită,
te obligă mereu să iei decizii responsabile de care depind o
serie de alte lucruri. Ajungi să te cunoşti pe tine şi încet,
încet îţi dai seama ce îţi doreşti de la tine, de la viaţă. Pe
lângă toate acestea, resursa umană din spatele YB e
remarcabilă şi am găsit în majoritatea colegilor prieteni
adevăraţi, genul de prieteni de care nu mai vrei să te
desparţi niciodată!” - Andreia Moraru, membru YouthBank.
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YouthBank Cluj este un program derulat de
tineri pentru tineri. Programul asigură cadrul
pentru ca liceenii clujeni să se poată implica
în comunitate şi să răspundă acelor nevoi pe
care le consideră relevante pentru
comunitatea lor.

03

17 proiecte iniţiate şi implementate de liceeni provenind din 12 licee clujene au fost susţinute anul acesta.

Iată care au fost iniţiativele şi organizaţiile care le-au găzduit:

Apa planetei - motiv de meditaţie | Asociaţia Ghizilor şi Ghidelor din România
Carnavalul inimilor | Colegiul Naţional Emil Racoviţă
C.E.-I.? | Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
Discover Chopin | Liceul de muzică Sigismund Toduţă
Donuts Day | Colegiul Naţional Emil Racoviţă
EcoGarden | Asociaţia Ghizilor şi Ghidelor din România
Having fun & Studying à l'Afrique | Şcoala Internaţională - Fundaţia Copii Fericiţi
Miss Vârsta de Aur | Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca
Diferiţi dar egali | Fundaţia Estuar
O altă imagine a Turzii | Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa
O recreaţie mai bună | Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
Poarta folclorului | Rotaract Cluj
N-Light Up | Colegiul Naţional Emil Racoviţă
Priveşte în jur | Fundaţia Umanitară Agape
Spune DA şcolii | World Vision
Târg de cariere pentru liceeni | Rotaract Cluj
Zâmbete de Mai | World Vision
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860 RON
1000 RON
1000 RON
1000 RON
1000 RON
950 RON
1000 RON
1000 RON
1000 RON
1000 RON
1000 RON
850 RON
1000 RON
980 RON
1000 RON
1000 RON
750 RON
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Prin aceste proiecte, tinerii au încercat
să vină cu soluţii la nevoile identificate
de ei folosind multă creativitate,
pasiune şi determinare.
De la o zi specială pentru vârstnicii dintr-un centru de îngrijire,
campanii de promovare a obiectivelor turistice din zona Cluj,
amenajarea unor spaţii verzi în incinta liceelor, campanii de
prevenire a abandonului şcolar, la editarea unei reviste sau
organizarea unor acţiuni de voluntariat în
cadrul unor centre pentru copii - toate
aceste proiecte au reuşit să evidenţieze
faptul că între liceenii clujeni există tineri
care în viitorul apropiat vor fi lideri,
oameni care nu vor trece nepăsători pe
lângă nevoile din jurul lor. Iar aceasta
este cea mai mare valoare a programului
YouthBank.
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Programul de burse
Programul de burse a început cu donaţia generoasă a
domnului Fred C. Robey. Datorită lui, am putut răspunde
rapid şi flexibil solicitărilor venite din partea Alinei Chorcheş care a primit suma de 9260 RON pentru a studia la Sorbona I,
în cadrul Facultăţii de Drept Internaţional, şi solicitării lui Ion
Storojenco, care a fost admis în cadrul Universităţii de Muzică
şi Arte Interpretative din Viena. Bursa acordată lui Ion
Storojenco a fost în valoare de 4252 RON.
Gestul făcut de primul nostru donator individual a schimbat
practic cursul vieţii celor doi tineri.
Şi ei şi noi îi mulţumim.

Alina Chorcheş
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Ion Storojenco
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Rezultate

primul an în retrospectivă
Dezvoltarea comunităţii este responsabilitatea noastră, a tuturor celor care trăim aici:
unii oameni donează, alţii primesc, unii îşi aduc contribuţia, dar cu toţii lucrăm împreună.
Graţie susţinerii primite din partea companiilor şi datorită fondurilor atrase pentru comunitate, Fundaţia Comunitară Cluj
a contribuit la:
Implicarea părinţilor, copiilor şi educatorilor în transformarea spaţiilor din 10 grădiniţe clujene
Dezvoltarea de proiecte educaţionale în cele 10 grădiniţe susţinute
Implicarea a peste 1500 de copii în activităţi de protecţie a mediului
Susţinerea eforturilor a doi tineri de a-şi desăvârşi educaţia
Dezvoltarea şi implementarea de către liceenii clujeni a 17 proiecte care să răspundă nevoilor comunitare identificate
de ei
Mobilizarea de către tinerii membri ai echipei YB a 10.000 RON prin activităţi de fundraising
Promovarea voluntariatului şi a implicării în viaţa comunităţii a cât mai multor persoane, fie ei mai mari sau mai mici

Premii:

În cadrul evenimentului Bucharest Business Week/2008 organizat în Cluj - Napoca, compania
Terapia Ranbaxy primește premiul “Best social involvement project of a company” pentru
programul Grădina Verde de la Grădi
În cadrul ediției din 2008 a Galei Societății Civile - Grădina Verde de la Grădi primește mențiune
la secțiunea “Comportament civic și participare publică” iar Fundația Comunitară Cluj primește
mențiune la secțiunea “Dezvoltare economică și socială”
Vizitatorii ResponsabilitateSocială.ro au ales YouthBank Cluj - proiectul lunii iunie 2008 și
Grădina Verde de la Grădi - proiectul lunii septembrie 2008
YouthBank Cluj primește locul întâi la faza națională a concursului "Parteneriat Educațional: Prezent și Perspective" ediția
a VIII-a, categoria Civism, concurs organizat sub tutela Ministerului Educației și Cercetării (Sulina 4-8 Iunie 2008)
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Perspectiva financiară

asupra primul an de funcționare a fundației
Venituri

Charles Stewart Mott Foundation
WINGS Global Fund for Community Foundations
Terapia Ranbaxy
BRD Groupe Société Générale
Donatori individuali

Cheltuieli

Total cheltuieli cu salarii
Cheltuieli cu materiale consumabile
Cheltuieli cu transportul şi deplasări
Cheltuieli cu colaboratorii şi servicii executate de terţi
Cheltuieli cu obiecte de inventar
Cheltuieli cu mărfurile
Cheltuieli administrative
Cheltuieli promovare programe

Granturi

Grădina Verde de la Grădi
YouthBank
Burse
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25.000,00 $
15.000,00 $
30.000,00 $
7.100,00 $
13.500,00 $

26.127,61 RON
26.832,31 RON
2.940,18 RON
8.787,72 RON
5.358,84 RON
3.406,66 RON
8.018,42 RON
20.479,00 RON

50.000,00 RON
15.600,00 RON
14.292,00 RON
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Raportul cenzorului
fragment

Consideraţiuni privind modul de aplicare şi respectare a normelor contabile în cadrul Fundaţiei
Comunitare Cluj
În urma verificării prin sondaj şi a analizei modului de aplicare şi respectare a normelor contabile în vigoare
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial am constatat următoarele:
contabilitatea patrimoniului este organizată în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea
Contabilităţii, astfel se respectă organizarea şi conducerea contabilităţii generale financiare,
conform normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
Fundaţia Comunitară Cluj ca persoană juridică fără scop patrimonial conduce contabilitatea
în partidă dublă, şi utilizează principalele registre, şi anume: registrul-jurnal, registrulinventar şi cartea mare;
în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea Contabilităţii pentru verificarea înregistrării
corecte în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale: lună de lună s-au întocmit balanţele de
verificare pentru conturile sintetice şi analitice; rulajele cumulate anuale precum şi soldurile de
început şi sfârşit de an sunt corecte, reflectă legalitatea şi realitatea operaţiunilor patrimoniale şi a
patrimoniul organizației;
balanţa de verificare la sfârşitul exerciţiului încheiat reflectă realitatea şi este documentul contabil care
serveşte corect pentru întocmirea bilanţului contabil şi a contului rezultatului exerciţiului încheiat pe anul 2008.
situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
Fundația îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Bilanţul contabil (cod 10), contul rezultatului exerciţiului (cod 20), precum şi notele explicative la situaţiile financiare anuale
(cod 30 la cod 40), sunt întocmite corect utilizând datele din balanţa de verificare, precum şi datele din evidenţa contabilă
financiară; s-au respectat cu stricteţe normele metodologice privind închiderea conturilor şi întocmirea situaţiilor financiare
anuale pe anul 2008.
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Donatorii noștri
Companii:

Finanţatori instituţionali:

Indivizi:

dl. Fred Robey

Le mulţumim

dl. Scott Moris

donatorilor şi comunităţii pentru suportul şi încrederea pe care ni le-au acordat în acest prim an.
Fără ei, Fundaţia Comunitară Cluj nu ar putea exista.
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Consiliul de Administraţie
şi echipa Fundaţiei Comunitare Cluj
Membrii Consiliului de Administraţie:

Ioana Căprar
preşedinte,
director executiv
al agenţiei
de publicitate
AD(D)VERITAS

Rada Sonea
vice-preşedinte,
managing partner
al Phantom
Shopping
România

Ionuţ Raita
trezorier,
director executiv
al Habitat pentru
Umanitate
Cluj

Gabriel Bădescu

profesor,
şeful Catedrei
de Ştiinţe Politice,
Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării

Romana Chişu
director,
Săptămâna Clujeană

Le mulţumim

pentru timpul, ataşamentul şi susţinerea acordate fundaţiei.

Echipa:

Simona Şerban
director executiv
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Adina Cristea

coordonator program
YouthBank

Sanda Fălcuşan
contabil

Mariana Sălăgean
director programe
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Partenerii

Partenerii media:
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400103, Cluj-Napoca, România
Str. Andrei Şaguna, Nr. 34-36, Ap. 9
T: +40 264 434.618, F: +40 264 434.619, office@fundatiacomunitaracluj.ro, www.fundatiacomunitaracluj.ro

