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Cuprins
Punem în legatură nevoile și resursele Clujului,
pentru a îmbunătăți viața locuitorilor.
Stimulăm implicarea și inițiativa clujenilor,
pentru un oraș în care să iți facă plăcere să locuiești,
să îți crești copiii, să studiezi.
Fundația Comunitară Cluj inspiră
implicarea oamenilor.
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2011: Despre prietenii Fundației Comunitare Cluj

Pe scurt despre FCC în 2011

Prieteni.
La ei mă duce gândul atunci când mă uit la 2011, un an în care Fundația Comunitară Cluj a crescut peste
270,000 lei acordați de la înființare, pentru aproape 30 de granturi și 50 de burse.

●

Am finanțat nouă proiecte în cadrul YouthBank Cluj;

●

Am finanțat două proiecte - unul dezvoltat de un liceu, altul, de o asociație de tineri, și am oferit șapte burse
în cadrul programului Investiție într-un viitor durabil și egalitate de șanse;

●

Am lansat și consolidat Fondul InJoy Cluj în cadrul celei de-a treia edițiii a Galei Premiilor Don'Or și am
licitat șapte obiecte de ne-cumpărat, pentru care au concurat 19 invitați;

●

Am continuat Programul de Burse cu 26 de elevi susținuți;

Pentru ce le mulțumim tuturor? Pentru o listă generoasă de reușite și praguri depășite, reflectate în cifre. O
seamă de drumuri deschise...

●

Am participat la Maratonul Internațional Cluj și la Crosul Companiilor ca organizație-umbrelă pentru alte
inițiative destinate comunității clujene, pentru care s-au strâns fonduri;

Pragul de $100,000, atins cu ajutorul unui singur donator - Fred C. Robey - rezultatul unei serii de donații
generoase, venite într-un singur an. Cei 100,000 de lei strânși de la peste 500 de donatori la Swimathon indivizi și companii, ca urmare a implicării a 100 de înotători, care au reprezentat 20 de proiecte. Maratonul
Internațional Cluj și Crosul Companiilor, unde FCC a fost organizația-umbrelă pentru alte inițiative destinate
comunității clujene, pentru care s-au strâns fonduri. Prima licitație de obiecte-de-necumpărat, obiecte cu
poveste, în cadrul Galei Premiilor Don'Or, sumele fiind direcționate spre Fondul InJoy Cluj. Prima licitație online lansată în cadrul unui parteneriat inedit al FCC cu FC Universitatea Cluj, în urma căreia a fost consolidat
Fondul U pentru Cluj, destinat susținerii copiilor, tinerilor sportivi și fostelor glorii ale sportului clujean.

●

Am organizat cea de-a treia ediție a Swimathon-ului și am ajuns la 100 de înotători, peste 40 de proiecte,
atingând pragul de 100,000 de lei mobilizați;

●

Am susținut cu un nou grant continuarea amenajării primului parc rustic ecologic din Cluj;

●

Am lansat Fondul U pentru Cluj, destinat susținerii copiilor, tinerilor sportivi, dar și sprijinirii fostelor glorii
ale sportului clujean;

●

Am organizat o licitație online de tricouri de colecție marca U Cluj, sumele mobilizate în cele două tranșe
fiind direcționate spre Fondul U pentru Cluj;

●

Am găzduit evenimentul Youth Civic Engagement Peer Learning - un schimb internațional de experiență
organziat la Cluj de către FCC, în parteneriat cu Global Fund for Community Foundations, reunind 25 de
participanți din 20 de țări;

Și despre o echipă frumoasă

Și la echipă.
O echipă diversă, dinamică, veselă și vie... în care se se muncește cot la cot, pentru ca toate să se întâmple.
Când spun prieteni, mă refer la echipa lărgită, la parteneri și colaboratori, din Cluj și din țară, din România și de
peste hotare, la donatori inimoși, la susținători și voluntari și la membrii Consiliului Director, oameni care cred în
misiunea noastră de a transforma Clujul în acel loc din vis.

Parteneriatul cu proiectul Pe Drumul cel Bun, prima inițiativă de acest gen susținută de
FCC, destinată susținerii de activități care încurajează bunele maneire în trafic. 25 de
participanți, din 20 de tări, reuniți la Cluj în cadrul Youth Civic Engagement Peer
Learning - un schimb internațional de experiență organziat de FCC în parteneriat cu
Global Fund for Community Foundations. Și zeci de apariții în media locală și pe
platforme interactive, unde proiectele FCC au fost promovate și ne-au adus noi astfel
noi prieteni.
Toate acestea sunt praguri pe care le-am trecut împreună - echipa și prietenii Fundației
- și pe care tot împreună ne propunem să le înălțăm. Și să le depășim din nou.

Simona Șerban
Director Executiv FCC

Un rol natural pentru FCC
Dacă ne uităm la evoluția organizației în 2011, devine evident potențialul de creștere al acesteia în direcția
asumării unor noi roluri, stimulând abordări inovative diverse în comunitate. În primul rând, FCC are potențialul
de a deveni o platformă deschisă pentru dezbateri pe teme-cheie precum dezvoltare comunitară și filantropie
strategică, aducând laolaltă informație valoroasă, expertiză și parteneriate strategice.

Am oferit finanțări
în valoare totală de 288.516 lei,
pentru 28 granturi
și 47 burse.

De la o asemenea poziție clar stabilită pot fi abordate cele mai relevante nevoi locale, respectiv pot fi abordate
oportunitățile. În al doilea rând, mecanismele de dezvoltare inovativă de fonduri concepute și implementate cu
succes de Fundația Comunitară Cluj până astăzi fac posibilă și perspectiva dezvoltării creative de noi
instrumente financiare care direcționează resurse spre dezvoltarea locală.

Gabriel Bădescu
Membru al Consiliului Director al FCC
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Atragere,
dezvoltare de
fonduri în
2011

Campanii și evenimente
Am mers mai departe cu evenimentele și campaniile FCC, am lansat fonduri noi, am dezvoltat ideile bune...
Campania 2% Fundației Comunitare Cluj aferentă anului fiscal 2010 a fost
dedicată Programului de Burse, adresat elevilor care urmează să fie
admiși în primul an de liceu, cu rezultate școlare bune și dificultăți
materiale în continuarea studiilor.
Astfel, Fondul de Burse a fost completat cu...

Gala Premiilor Don'Or 2011 și Fondul InJoy Cluj: obiecte de-necumpărat
pentru un Cluj de poveste...
În aprilie 2011, la Gala Premiilor Don'Or, am sărbătorit bucuria de a fi
clujean, premiindu-i pe cei care sunt aproape de noi și fac posibilă
transformarea Clujului: donatorii și beneficiarii finanțărilor pe care le-am
ofeirt în 2010.
Premianții Galei: Voicu Bojan, Rada Sonea, BRD Groupe Société Générale,
Fred C. Robey, Provident Financial Romania, Liceul Waldorf, Ziua de Cluj,
Primăria Cluj-Napoca
În cadrul Galei, am lansat și platforma-suport pentru crearea Fondului
InJoy Cluj, care susține inițiative locale care vor da culoare Clujului - prin
cultură, hobby-uri, stil de viață sănătos și cartiere prietenoase. Platforma
stimulează implicarea clujenilor, care sunt încurajați să propună inițiative
și să aplice la concursurile de finanțare lansate de FCC, respectiv să își
dezvolte propriile sub-campanii de mobilizare de resurse. Totodată, au
oportunitatea să doneze, să promoveze platforma și să lărgească astfel
comunitatea celor care doresc să investească voluntar resurse financiare,
de timp și de expertiză, pentru a dezvolta și susține inițiative.
În cadrul Galei, primele fonduri au fost mobilizate printr-o licitație
inedită, un moment savuros pentru invitații Galei, care au intrat în joc și
s-au întrecut în oferte pentru a intra in posesia unor lucruri de
necumparat. Astfel, 7 licitatori au contribuit la mobilizarea sumei de
11.000 de lei.
Obiectele de necumpărat:
zbor în tandem cu parapanta
un loc în Tabăra de Artă Waldorf
bucătăria la tine acasă
un portret-poveste
zi de fericire
zi de consultanță cu dr. Wargha Enayati
carte comoară

●
●
●
●
●
●
●

Susținătorii Galei:
Brinel | Casa cu Flori | Cristina Borșa | Dekoline Distribution | Delroti | Distral | Editura Aquaforte | Florin Arhie
Fundația Educație pentru Libertate | Mariana Sălăgean și Dana Pârțoc | Medicare International | Netlogiq | PG Tandem
Studio Impress | Vitrina Advertising
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Campanii de fundraising creativ
marca YouthBank Cluj

FCC - organizație-umbrelă
la Maratonul Internațional Cluj

În cel de-al șaselea an al programului, echipa YouthBank Cluj strâns suma de 10,000 de lei, mergând mai
departe cu ideile creative de atragere de resurse: de exemplu, deja cunoscutele litere roșii au atras contribuții
de la clujenii aflați la cumpărături la Iulius Mall și Polus Center, iar modelele jucăușe de felicitări de Crăciun au
fost, de asemenea, de succes...

Organizat în primăvara lui 2011 de Runners Club, Maratonul Internațional Cluj a promovat în rândul clujenilor
stilul de viață sănătos, bazat pe mișcare, indiferent de vârstă. De asmenea, evenimentul le-a oferit organizațiilor
non-profit o platformă dinamică prin care au putut moblizia resurse pentru cauzele lor. La rândul lor, companiile
s-au putut implica în susținerea cauzelor comunității clujene.
Având experiență în gestionarea evenimentelor-platformă de atragere de
fonduri, după doi ani de Swimathon, le-am asigurat un cadru în acest
sens organizațiilor clujene. Astfel, 11 organizații non-profit și-au derulat
campaniile de atragere de resurse sub 'umbrela' FCC, acestea primind în
urma competiției, sub formă de granturi, sumele mobilizate. Proiectele
susținute acoperă o diversitate de domenii: educație, reabilitare de
locuințe, protecția animalelor, sănătate, terapii speciale, protecția
mediului, artă și dezvoltare personală.

Și tot de Crăciun, s-a născut ideea Cinei YouthBank VIP, din convingerea
că avem de învățat din experiența celor 'mai mari' și că exemplele de
succes trebuie urmate dar și cunoscute. Astfel că tinerii au adus laolaltă
cinci personalități ale comunității clujene: Mihaela Rus, președinte
Vitrina Advertising, pilotul Bogdan Marișca, cântăreața Aminda Nomade,
Remus Cîmpeanu, președintele onorific al FC Universitatea Cluj, și Tiberiu
Moisă, director executiv Clienți Corporativi și IMM Banca Transilvania.
Clujenii motivați și inspirați de acești invitați, și-au petrecut o seară
agreabilă în compania lor, susținând în același timp Fondul YouthBank
Cluj.

Tiberiu Moisă
Director Executiv
Clienți Corporativi și IMM
Banca Transilvania

Maratonul în cifre:
150 alergători
100 susținători
12 proiecte cu rezultate de atragere de resurse
19,489.702 lei total sumă mobilizată

●
●
●
●

“Banca Transilvania susține în mod natural
proiectele comuniății clujene. Aici includem atât
proiectele proprii (Clujul are Suflet, etc.), cât și
proiectele inițiate de alți parteneri ai comunității.
Youth Bank, inițiativa Fundației Comunitare Cluj, ne
place pentru că aduce în dialog două categorii
esențiale pe teme de responsabilitate socială: cei
care trebuie să facă ceva astăzi (să le spunem
'adulții') cu cei care vor face acest lucru mâine
('liceenii'). Nu putem decât să sperăm că tinerii
implicați în aceste proiecte să reușească mai multe
decât generațiile actuale de 'adulți', spre binele
orașului nostru și al clujenilor!”

Două companii clujene, Ursus și SoftVision, s-au implicat în Maraton cu
alergători, sponsorizând numărul de kilometri parcurși de către aceștia și
direcționând sumele spre două proiecte ale FCC - Programul de Burse
dedicate tinerilor antreprenori, respectiv Programul de Burse.
Cauzele Maratonului Internațional:

“Mi-a facut mare plăcere să colaborez în cadrul
programului YouthBank cu cei de la Fundația
Comunitară Cluj. Este un proiect superb, care
contribuie la dezvoltarea economico-socială a
tinerilor și vine ca o completare obligatorie la
educația formală. Am întâlnit tineri cu idei
antreprenoriale interesante și cu un spirit de
initiațitivă, rar întâlnit în România. Felicitări și
echipei care a coordonat acest proiect și la cât mai
multe!”

Loránd Soares-Szász
Business Coach, Trainer, Speaker și Antreprenor

Susținătorii YouthBank Cluj:
Asociația pentru Relații Comunitare | Avocat Horia Bora | Banca Transilvania | Bio-Textima | Cabana Moților | Camino
Cărturești | Centrul de Excelență Cluj | Consiliul Județean Cluj | Cora | Dreams for Life | Europrofil
FC Universitatea Cluj | Irish & Music Pub | ISJ Cluj | Iulius Mall | Marketing Tips and Tricks for your Online Success
Medimpact | Napoca Rally Academy | Napoca Star | Optilens | PhantomShopping | Polus Center
Poșta Română Cluj | Primăria Cluj - Biroul Mass-media | Pro TV | Qbox | Ramex
Remus Cîmpeanu - președinte onorific U Cluj | Service auto IOVI | SNLP Filiala Penitenciarul Spital Dej | SoftVision
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj | Starbucks | Stil masculin - Laszlo-Crinel, blogger și consultant de imagine
Transmedic | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară | Vitrina Advertising
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Cauza

Organizația

YouthBank Cluj

Fundația Comunitară Cluj

Programul de Burse

Fundația Comunitară Cluj

Burse pentru tineri anterprenori

Fundația Comunitară Cluj

Aleargă pentru un viitor mai bun!

Habitat for Humanity Cluj

Împreună reușim! Fond de solidaritate pentru locuințe

GLOC

Un adăpost pentru necuvântătoare

Arca lui Noe

Sprijină lupta împotriva cancerului la copii!

Little People

Intră și tu în cursa pentru autism!

Autism Transilvania

Alerg și susțin educația

ARET

Program gratuit de educație ecologică pentru copii

Clubul Naturii

Harta Verde Cluj-Napoca

Ecouri verzi

Susținătorii Maratonului:
Almaş Sergiu | Babos Laura | Badea Iulia | Bogdan Bilaus | Bors Sonia | Bugnar Ana | Butcovan Cornelia
Cărbune Carmen | Cărbune Carmen | Centea Elena | Chilili Ideas | Chiş Monica | Chiş Octavia | Costera Ramona
Costin Ludmila | Cristian Vlad | Dand Ioana Mărginean | Enea Radu | Farcas Axel | Foeckl Roman | Forman Gitta
Gişca Ioana | Giurca Daniel | Giurca Emil | Graves Michel | Hedeş Raluca Elena | Horodincă Adina
Horodincă Monica | Iancu Ioana | Ilovan Diana | Iovanaş Ioana | Jeleu Eugen | Lăcătuş Denisa | Lapoşi Lucia
Macavei Denisa | Man Dana | Manea Andrea | Mica Sanda | Miclea Adrian | Miclea Cristina
Middle Europe Investment | Modog Simona | Neamţu Cornelia | Olteanu Mariana | Opriş David Ilie | Pantea Florin
Pantelimon Simona | Papp Ariana | Pintilie Letiţia | Pop Camelia | Pop Mihai | Pop Vlad | Popa Horaţiu
Popa Lucian | Popa Mihaela | Popa Ruxandra | Popovici Diana | Rada Sonea | Radu Lucia | Raţ Cristina
Răpundean Liana | Răpundean Sorin | Revesz Narcisa | Savu Mihai | SoftVision | Szabo Iulia | Ştef Tudor
Tarba Dan | Uscătescu Lavinia | Varga Kinga | Vincze Eniko | Zaharia Dana
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Swimathon 2011.
Un eveniment-cadru de atragere de fonduri

Cauza

Echipa / Înotătorii

Organizația

Rețeaua îngerilor

Axel Fărcaș,Valeria Fărcaș,
Mihaela Zirbo, Mirela Hisam,
Daniel Suciu

Prison Fellowship Romania

OptiMusic - demersuri
terapeutice eficiente

Florin Tomoș, Daniel Bobi,
Robert Tanca Andrei, Alina Ciurpan,
Dorina Mangra, Udrea Natalia,
Timonea Artur, Alexandru , Gliga,
Nicolae Cristian Crăciun, Vlad Gliga,
Claudia Beudean, Liana Pop

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

Înotăm pentru Alia!

Dan Mărginean

Grup de inițiativă pentru susținerea Aliei

Informare - primul pas spre dezvoltare

Ilinca Toderean

Support for Youth Development

E ziua mea, vreau şi eu un cadou!

Aron Bogdan Kund,
Iuliu Călin Simişnean, Domnariu Gabriel,
Bogdana Neamțu

FRCCF

Înotăm pentru un viitor mai bun

Monica Tomuș, Paul Szanto,
Mihai Serdean, Ionuț Raita,
Chris Fontanesi, Irina Timofti

Habitat for Humanity Cluj

Împreună pentru şcoala noastră!

Echipa Waldorf: Bükös Robert,
Filep-Rudamas Vahid,
Pop Dan-Andrei și Andreea Blic

Fundaţia Educaţie Pentru Libertate

Voci Vizibile pentru tinerii din Pata Rât

Diana Rus, Alexandra Brinzaniuc,
Dragoș Nechita,
Alexandru Suciu și Clivet Anca,
Cristina Marian, Victor Bucur,
Raluca Ciucuranu, Alexandra Sidor

Action for Health

Zâmbet de copil!

Cosmin Sabo,
Aura Codruța Mosuț și Carmen Perde

Fundația Părinți Clujeni

Înoată pentru copiii cu autism!

Crisan Iosif, Horea Rusu, Carina Macavei,
Corina Morar, Călin Văduva

Autism Transilvania

Nu mă ignora

Sofia Roberts

Organizația “Salvează Vieți”

Terapie asistată de animale pentru copii

Cristian Cercel, Raluca Rapan, Iulia Patru,
Csaba Ciocarlan, Alin Grigore,
Gergely Tamas, Andrei Bodea,
Tudor Manolache, Tudor Mihalca,
Vlad Mihalca, Mihai Barz, Marc Moldovan

Organizația “Minte Forte”

The Little People cancer care projects

Călin Chiprianov, Ian Davidson, Vlad Pop,
Baniamin Gravis, Andrei Moldovan,
Radu Șchiop, Andreea Szentannai,
Samuel Ciorap, Naomi Ciorap,
Valentin Velicico, Petrisor Prundaru,
Elise Ciorap, Alexandru Oltean

The Little People Association

O șansă pentru animalele comunitare

Ladislau Elefant,
Madaras Peter și Alexia Mureșan

Asociația pentru protecția
necuvântătoarelor “Arca lui Noe”

Programul de Antreprenoriat Social Tineri

Echipa Ursus: Diana Klusch,
Oana Dumitrache, Gabriel Barsa,
Vasile Iosip, Nicolae Drăgănescu,
Petru Bendea, Andrei Bucur;
Reprezentant Civitas: Incze Zsusza

Fundația Comunitară Cluj

Organizat pentru al treilea an consecutiv de către Fundația Comunitară Cluj, Swimathon este o competițieplatformă de atragere de fonduri pentru cauzele comunității. Competiția s-a derulat în patru runde înot,
concurenții având la dispoziție câte un culoar, repartizat pentru fiecare înotător sau echipă. Susținătorii acestora
le-au oferit sume pentru fiecare lungime de bazin parcursă (de exemplu: 1 leu x 40 de lungimi), respectiv sume
fixe pentru întreaga evoluție în concurs.
În cadrul Swimathon-ului, am continuat consolidarea Fondului de Burse
al FCC, cu sprijinul Ștafetei Gloriilor Expirate, care a reprezentat cauza în
competiție. De asemenea, echipa Ursus a înotat pentru Fondul de
Antreprenorit Social Tineri al FCC.
Cea de-a treia ediție a competiției Swimathon s-a încheiat cu cifre record:
100 de înotători
500 de susținători
11.000 de lei mobilizați
18 proiecte susținute, din domenii diverse - educație și educație
specială, tineri, reinserție socială și profesională, sănătate și terapii
speciale, reabilitare de locuințe, protecția animalelor
● 1.574 de lungimi de bazin înotate, echivalentul a 78 de kilometri
●
●
●
●

Cauza

Echipa / Înotătorii

Programul de Burse

Ștafeta Gloriilor Expirate Voicu Bojan, Gicu Șerban,
Răzvan Cuc și Paul Borde

Fundația Comunitară Cluj

Programul YouthBank Cluj

Radu Eneșel, Rareș Derda,
Nichita Grama și Anda Suciu

Fundația Comunitară Cluj

Cristiana Dragoș-Roman - pianistă clujeană

Rada Sonea

Fundația Comunitară Cluj

Clubul EPS

Alexandra Bangur; Kovacs Cristian;
Filip Claudiu; Alexandra Lacatus;
Oltean Iuliu-Matei; Andreea Popescu;
Roman Romulus
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Organizația

Asociația E31 Pentru Viitor
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Susținătorii Swimathon-ului:
Bobis Dan | Bunea Raluca | Ciocan Ciprian | Comşa Ionuţ | Czervencz Mihai | Gadei Radu | Grapa Sorina | Mariş Marilena
Petruşca Monica | Pisargeac Ştefan | Poiană Oana | Prisacariu Mona | Ratuc | Sârbu Victor | Simionescu Bianca | Şerban Laurenţiu
Turcoman Paul | Acalovschi Andreea | Airpowertec | Alban Claudiu | Albu Adrian | Albu Ştefana | Almapetrean Silvia | Amişu Mihai
Anastasescu Ciprian | Andreica Andreea | Anescu Cristina | Anghelescu Mădălina | Apahidean Cornelia | Arapu Aurelia | Ardelean Mihai
Ardelean Vlad Alexandru | Arşan Maria Luciana | Asociaţia Caritabilă Targhet | Aştilean Ana Maria | Avocat Bulieris Florin | Avram Dan
Azamfirei Cătălina | Baciu Alexandrina | Badea Tincuţa | Bagita Andreea | Banu Alina | Bobe Anamaria | Bocan Georgeta
Bochiş Monica Crina | Bodnar Daniel | Bogoi Viorica | Boian Raimonda | Bologea Emil | Bootsvania | Bora Horia Pompei | Borde Jutka
Borş Dragoş | Borşan Alina | Bota Diana | Brad Patrick | Brânduş Dan Lucian | Brăgaru Natalia | Breţan Bianca | Buduşan Lucian
Buga Georgette | Bujor Ioana | Buleris Florin | Bumbuţ Maria | Burducea Carmen | Burduhos Stelian-Vasile | Buruiana Mariana
Cabinet Avocat Bora Horia | Cabinet Stomatologic dr. Jamgossian Melania Ioana | Cadar Mirela | Cainop Simona | Calancea Bogdan
Calenciu Emil | Câmpean Alexia | Câmpean Marcela | Caranica Crinela | Catalin Andrei | Catalin Chis | Căprar Ioana | Căpuşan Roxana
Cărbune Carmen | Cătălin Gheorghe | Cătălin Ion | Centea Elena | Centrul Campia Turzii | Centurianu Cezara | Cercel Nicoleta
Cerneştean Florin | Chamberlain Anthony | Chelcan Liliana | Chiorescu Raluca | Chiuzbaian Dan | Ciobanu Carmen | Ciomoca Gheorghe
Ciorna Adrian | Cişmaru Andreea | City Plaza | Cocan Andrei | Cojocaru Lucian | Colceriu Bogdan | Comşa Ionut
Constantinescu Razvan Nicolae | Cora Hypermache | Corduneanu Marius | Coroian Vlad Monica | Coroian Vlad Stefan | Costea Cristian
Costina Carmen | Coşarca Călin Cristian | Cotiga Adina | Cotrău Diana | Covaci Miruna | Covaciu Lucian | Crainic Laura | Crişan Sorin
Csaki Rozalia | Curticiu Teodora | Czika Tihamér | Daian Andrei | Dan Marginean | David Carmen | David Ioana | Dănescu Florin
Deaconu Emanuel Mihai | Dehelean Florin | Deme Drocas Corina | Diac Elena | Dimitriu Laura | Distral | Dobârta Ana | Dokhey Medhat
Dolha Vasile Robert | Domnariu Gabriela | Dorothy Roberts | Dragoş Dacian | Dragoş Geamăna | Drăgan Camelia | Drăgan Maximilian
Drăgănel Monica | Drăguş Daria | Ducfarm | Duhanes Cătălina | Dumitrache Oana | Dupont Cristina | Echipa cadrelor didactice | Elmafarm
Emily Alpaugh | Energobit Group | Eşan Titus | Euro Staff International Placement | Faraon Ciprian | Farcaş Marcel | Faur Liviu | Fărkaş Adina
Fechete Domniţa | Fechete Raveca | Ferencze Bacşa | Feşnic Claudia | Filip Rudamas Vasile | Firoiu Cristina Maria | Flonta Lucia
Flueraru Cristian | Foltiş Corina | Francesca Guarnaccia | Fuia Ioana | Fundaţia Ruhama | Furtea Monica | Füzesy Péter | Gal Bogdan
Gal Carmen | Gal Elena Patricia | Gal Lavinia | Gânscă Ligia | Garda Monica | Gavriliu Nicoleta | Gelu Lupaş | Gergely Eniko
Gheorghe Cătălin | Gherman Andrei | Gherman Dan | Ghica Sonia | Ghiţă Alexandru | Ghiţulescu Monica | Ghizdavu Simona
Giurgiu Camelia | Gliga Mariana | Goci Laura | Gogonea Aurelian | Goia Marta | Gonczi-Leanca Răzvan | Grigorean Cristina | Gruia Raluca
Grumberg Emilia | Haiduc Maria | Halei Gardner | Harsco Infrastructure România | Hăruţă Cristina | Henzulea Anca | Herjeu Radu
Hinţea Emil | HIRT | Hogea Maximilian | Hudrea Adrian | Hurdu Bogdan | Ichim Vasile | Ikon Soft | Ildiko Mathe | Ildiko Deme Molnar
Ilea Iulia | Ileana Gheorghe | Illeş Lenke | Ilovan Diana | Incze Irina | Incze Zsuzsa | Integra HR | Ioana şi Dani | Iosif Irina-Luiza
Iridon Corneliu | Irimieş Maria | Iuga Mia | Jangossian | Jeffrey Averil | Jiga Maria Cinar | Jilăoan Angela | Kadar Ferencz | Kelemen Oana
Kincsi Theil | Komaromi Romeo | Korosfoy Cornelia-Comina | Krzyczkowski Alicia | Laszlo Aron | Lazăr Bogdan | Lăpuşte Nicolae
Lescpuc Ioan | Lolos Andrei | Lopez Luana | Lorand Consult | Lotreanu Radu - Lorand Consult | Luca Dorin | Lunch Box | Lupaş Rodica
Lupu Diana | Lupu Mirona | Magdun Gabriela | Maier Marius | Maiorescu Voichiţa | Mândru Vasile | Mangra Dorina | Mar Istvan
Maradia Ana | Marchiş Pavel | Marinescu Miriam | Marius Caraman | Mata Alex | Mateş Camelia | Mavrodin Loredanha | Mărginean Ana
Mărginean Andrei | Mărginean Ioana | Megea Cristi | Meseşan Bogdan | Meşteşug Igiena | Mezei Carmen | Miclea Ştefania | Mihăiţă Daniel
Milea Claudiu | Miron Cristina | Mişu Mariana | Mladim Cristina | Modoi Cristina | Moga Mora | Moisa Adrian | Moldovan Angela
Moldovan Marius | Moldoveanu Mihai | Morariu Liliana | Moraru Ioana-Smaranda | Mucea Camelia | Mureșan Dragoș și Asociații
Mureşan Adina | Mureşan Anişoara | Mureşan Emil-Mihai | Mureşan Ioana | Mureşan Lucian Liviu | Mureşan Raluca | Musinzski Gruber
Nagy Peter | Nagy Tibor | Napoca Software | Neamţu Andrei | Neamţu Dorina | Neamţu Ioan | Neamţu Răzvan | Negucioiu Daniela
Nelu Bucur | Netea Elena | Nica Cristian Andrei | Nichita Miruna | Nichitov Cosmin | Nicoară Mihai | Nistorescu Cosmin | Nistorescu Silviu
Nora Laslo Herbert | Nuţa Ileana | Olărescu Alin | Oncos | Oniga Paula | Onilov Victoria | Oprea Andreea | Oprea Mihai | Pal Claudia
Pandrea Marius Tudor | Paraschiv Aurelia | Parv Camelia | Pascalău Iulian | Patru Mircea | Patru Mariana | Pavel Emanuel | Paven Ramona
Păcuraru Călin | Pălăcean Cosmin | Perţe Adela | Petcovici Adriana | Petcovici Lara | Petrar Cristina | Petrean Andrei | Petru Sandu
Petruţ Andrei | Phantom Group SRL | Piştalu Carmen | Pîrjol Claudiu | Poenaru Elisabeta | Poloboc Ana | Polytechnic Sieta
Pop Alexandrina | Pop Anca Andreea | Pop Aurel | Pop Dan Andrei | Pop Diana | Pop Ludmila | Pop Monica | Popa Liviu
Popa Alexandra Maria | Popa Domnica | Popa Mariana | Popescu Luminiţa | Popescu Mioara | Popovici Daniel | Popovici Monica
Popuţa Mariana | PR & More | Prăsard Ruchi | Pruna Dorin | Prunean Alin | Puia Cosmin | Puiu Luiza | Puna Iuliana | Puşkas Francisc
Q Media | Q Sound Soft | Qbox/Iepure Elisabeta Lidia | Q Sound Soft/Dobrican Ioana | Racolta Nico | Radu Anca | Radu Bianca
Radu Cristian | Raita Ionuţ | Ranta Ana | Ratulea Mircea | Rauul | Răcăşan Luminiţa | Rădulescu Anişoara | Răzman Izabella | Răzman Peter
Răzvan Anton | Răzvan Nicolae | Răzvan Simona | Real Business Solutions | Remus Haiduc | Retegan Virgil | Ristureanu Camelia
Roberts Florina | Roberts K. Daniel | Rod Gaza | Roman Bianca/Napoca Software | Romana Chişu | Romanian International Bank S.A.
Roşca Mihaela | Rotariu Claudiu | Roth Maria | Roxana Sofica | Runcan Pop Bogdana | Rus Daniel | Rusu Mariana | Safta Cristi
Sâmpetrean Cosmina | Sârboiu Dan | Savu Marius Mircea | Savu Mihaela | Sălăgean Mariana | Sărăcuţ Mara | SC Constructia Oaș
SC Hubble Soft SRL | SC Magnum SRL | SC Polytehnik Sieta SA | SC Alon SRL | Sebastian Marian | Secară Daniela | Secară Miki | Select IT
Sfârlea Ioana | Sfat Liliana | Sfetcu Mihai-Octavian | Shady Husein | Sharon Arakawa | Silviu Călin | Silviu Voicila | Simandi Cristian
Simpălean Adela | Sky Stalker | Smart Energy | Societatea Cooperativă Meşteșugărească Igiena | SoftVision | Solomaier Maria | Sonea Rada
Spătaru Andrei | Staicu Marcel | Stan Mihaela | Stanciu Maria | Stănescu Cristina | Stănescu Emma & Bogdan | Stănescu Lucian
Strătulat Ana | Strejer Rodica | Stuhulet Cristi | Suciu Andrei | Suciu Aurel | Suciu Dorel | SupremOffice | Susan Cavano | Suteu Corina
Suteu Trandafireanu | Szabo Maria | Szanto Andrei | Szekely Andy | Szekely Daniel | Şchiopu Horaţiu | Şerban Iordache, Alina Gabriela
Şerban Mădălina | Şerban Simona | Şerbescu Oana | Şeulean Adriana | Tania Mişu | Tarcia Orşoia | Tămaş Bella | Tătaru Anca
Teburzuca Elena | Teburzuca Ovidiu | Tehnolemn | Tere Sergiu | Terheş Radu | Terheş Rodica | Tiberiu Moisa | Tibu Alexandra | Todea Iulia
Toderaş Luminiţa | Todor Timea | Toloman Florin | Tomuş Mihaela | Tomuş Monica | Tot Ioana | Traian Mureşan | Transilvania Development
Tripon Ciprian | Truţa Andrei | Tudor Cuc - Lunch Box | Tudor Ovidiu | Tudor Pop | Tudor Salomie | Tudor Timotin | Tudor Vomir
Tulbure Ilie | Tuluc Cosmin | Tuluc Cosmina | Turea Aurenta | Ţiplea Remus Vasile | Ungureanu Marius | Urs Nicolae | Ursa Anca
Ursăteanu Nicoleta | Ursus Breweries | Varga Kinga Maria | Varo Cristina | Vasile Ionescu | Vasiu Răzvan | Vassi Attila | Vălean Călin
Vălean Liliana | Velişcu Raluca | Vereş Ildikó | Veşcan Raluca | Vişan Vasile | Vitrina Advertising | Vodă Mihaela | Vonica Ioan
Werner Wilfried Wasicsek | Zaharia Raluca | Zamfir Todor | Zăinescu Sorana Olaru | Zărnescu Ciprian | Zbranca Rariţa | Zdrite Romeo
Zdroba Nicoleta | Zina Macri | Zoican Cătălin | Zoltan Cristian Beretki | Zoltan Neli
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Un nou fond pentru susținerea
antreprenoriatului social în rândul tinerilor
Fondul de Antreprenoriat Social pentru Tineri a fost consolidat în urma implicării angajaților Ursus și SoftVision
în Maratonul Internațional Cluj, respectiv în Swimathon, cu susținerea oferită de companii.
Programul își propune dezvoltarea unui cadru pentru incubarea ideilor de
antreprenoriat social a trei-cinci echipe de tineri. Procesul este coordonat
de o echipa de mentori care va acoperi domenii de expertiză diverse:
financiar-contabil, legislativ, senior management, antreprenoriat etc. La
finalul programului, vom avea trei-cinci planuri de business viabile,
respectiv vom identifica o serie de caracteristici ale antreprenoriatului
social pentru România, pentru zona Cluj, care vor fi ulterior recomandate
de Fundația Comunitară Cluj, în cadrul programelor viitoare care vor viza
acesta arie.

Crosul Companiilor,
strângere de fonduri în pas de alergare
Evenimentul organizat de Runners Club în luna octombrie - o cursă de 5 kilometri deschisă angajaților
companiilor clujene. Ca în cazul Maratonului Internațional Cluj, FCC a adăugat componenta de atragere de
fonduri evenimentului.
Astfel, sub 'umbrela' creată de Fundația Comunitară Cluj, angajații
companiei Eximtur - organizți în două ștafete, la care a fost adăugat un
alergător individual – au reprezentat în competiție proiectul Fundației
Române pentru Copii, Comunitate și Familie, 'Copiii merg la școală cu
ajutorul tău'.

Pentru un Cluj Curat
În 2011, Fundația Comunutară Cluj a lansat programul “Cluj Curat”, susținut din Fondul Distral, în valoare de
10.000 de lei.
Prima etapă a programului, 'Episodul Făget', a urmărit atingerea
următoarelor obiective: supervizarea zonei Făget pentru a ne asigura că
efectul acțiunii de ecologizare Let's Do It, Romania este unul de lungă
durată; descurajarea activităților ilegale de depozitare a deșeurilor din
construcții în zona Făget; educarea celor mai mici dintre clujeni în sensul
protejării zonelor verzi ale orașului.
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Parteneriate creative și un nou tip de fond
În toamna lui 2011, Fundația Comunitară Cluj și FC Universitatea Cluj au încheiat un parteneriat în vederea
dezvoltarii Fondului 'U pentru Cluj'.
Cluj își propune să contribuie cu resurse la dezvoltarea comunității locale,
susținând în special proiectele adresate copiilor și tinerilor sportivi, dar și
veteranilor sportului clujean.
Prima linie de produse oferite de Club spre licitație: cele 24 de tricouri
prezentate de jucătorii U Cluj la meciul inaugural de pe Cluj Arena.
Licitația s-a derulat pe platforma www.upentrucluj.ro, primul instrument
de acest tip construit de Fundația Comunitară Cluj.
Ulterior, a fost lansat concursul de finanțare care li se adresează copiilor
și tinerilor (6-16 ani) sportivi, respectiv școlilor, asociațiilor și cluburilor cu
profil sportiv.

Acordare
de
finanțări
În 2012, valoarea granturilor și
burselor acodate de FCC în
comunitate s-a ridicat la
288.516 lei.

Susținătorii Fondului “U pentru Cluj”:
Secerătoarea Agroserv | Ciprian Radu | Claudiu Ioan Șuteu | Cosmin Irimieș
Doru Abrudan | Rareș Bogdan | Mircea Bob | Gabriel Gabor
Vlad Ivănescu | Traian Almășan | Iuliu Duma

FCC partener în programul “Pe drumul cel bun”
Oferind suport pe componenta atragerea de fonduri, respectiv pe cea de comunicare, Fundația Comunitară Cluj
a devenit la finele lui 2011 partener al programului 'Pe drumul cel bun', ca parte a unui grup de inițiativă
demarat de Service-ul Auto Iovi din Cluj, pe platforma www.pedrumulcelbun.ro.
Astfel FCC, a lansat Fondul 'Pe drumul cel bun', destinat susținerii de
activități care încurajează bunele maniere în trafic, acestea fiind adresate
în primul rând elevilor, liceenilor, studenților și cursanților școlilor de
șoferi.
Primul mecanism de atragere de fonduri: vânzarea de autocolante (preț
bucată: 1 Euro) cu mesaje informative care vor fi lipite pe mașinile celor
ce vor să susțină activ această campanie.
Platforma le este accesibilă atât șoferilor care doresc să promoveze un
mesaj pozitiv legat de bunele maniere în trafic, cât și companiilor care se
pot implica personalizându-și flotele de mașini.
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Granturi pentru programele tinerilor: YouthBank

Granturi acordate în urma ediției 2011 a Swimathon-ului

În 2011, în cadrul celui de-al cincilea an al programului YouthBank Cluj, FCC a oferit finanțări proiectelor
propuse și implementate de tineri, acoperind domenii precum cultură, stil de viață sănătos, dezvoltare
personală sau ecologie.

2011 a fost un an în care mecanismele dinamice de atragere de fonduri precum Maratonul sau Swimathonul au
făcut posibilă acordarea de finanțări într-o paletă largă de domenii, așa cum o arată și lista proiectelor de mai

Proiect

Organizație

Valoare grant (lei)

Proiect

Valoare grant (lei)

Asociația Habitat pentru Umanitate Cluj

Înoată pentru un viitor mai bun

10,490

Festivalul de Teatru pentru Liceeni VICEVERSA 2011 - ediția a III-a

3,000

Asociația Little People

Asigurarea suportului psiho-social pentru copiii cu cancer

4,433

Sustainable Fun

2,893

Asociația pentru Necuvântătoare Arca lui Noe

O șansă pentru animalele comunitare

4,216

Ghibstock

2,985

Fundația Prison Fellowship

Rețeaua Îngerilor

Rock for Youth

2,290

Vals pentru caritate

2,325

Fundația Română pentru Copii,
Comunitate și Familie

E ziua mea, vreau și eu un cadou!

5,161

Cine ești contează pentru ceilalți

2,787

Asociația Salvează Vieți

Centrul de Excelență în tratarea cancerului la copii

9,779

Charity Fashion Week

3,000

Organizația Minte Forte

Terapie asistată de animale pentru copii

1,339

Chemarea naturii - invitație spre miscare și drumeție în aer liber

2,500

Aleg să fiu

2,835

Film Cluj-Napoca

2,830

Granturi pentru programe de antreprenoriat social
Lansat în toamna lui 2010, cu finanțare integrală din partea BRD Groupe Société Générale, programul 'Investiție
într-un viitor durabil și egalitate de șanse' a oferit oportunități de finanțare organizațiilor și instituțiilor care au
propus mecanisme sustenabile, capabile să producă o schimbare pozitivă la nivelul comunității clujene (detalii
în secțiunea Implementare proiecte).
Organizație

Proiect

Asociatia Studenților de la Business

Internship Cluj

Valoare grant (lei)
7,485

Grup Școlar 'Alexandru Borza'

Sera Școlii - mijloc de dezvoltare a competentelor profesionale

32,500

782

Susținere pentru educație prin Crosul Companiilor
Fundația pentru Copii, Comunitate și Familie a primut din partea FCC un grant în valoare de 2,100 destinat
susținerii proiectului 'Copiii merg la școală cu ajutorul tău', destinat susținerii celor două centre FRCCF din Cluj.
Aici, 220 de copii îşi fac temele au parte inclusiv de activităţi care le dezvolta îndemânarea, creativitatea şi îi
ajută să depăşească traumele emoţionale şi să socializeze cu alţi copii de vârsta lor sau cu adulţii (specialiştii şi
voluntarii din centru).

Un nou grant pentru extinderea parcului La Butuci
Amenajat în toamna lui 2010 de Organizația Studenților pentru Turismul Românesc (OST), în urma concursului
de idei 'Fiecare parc are povestea lui', organizat de Fundația Comunitară Cluj alături de compania de credite de
consum Provident Financial România, primul parc rustic ecologic din Cluj a fost extins cu sprijinul unui nou
grant, în valoare de 8,000 de lei.
“Extinderea parcului La Butuci este o dovadă a succesului de care se bucură în Cluj acest loc de joacă unic și
suntem încântați să putem continua colaborarea cu Fundația Comunitară Cluj și cu Organizația Studenților
pentru Turismul Românesc. De altfel, <Fiecare parc are povestea lui> devine treptat un nume cunoscut în
România, pe măsură ce extindem acest proiect în orașe noi. Până la sfârșitul acestui an el va fi fost implementat
în șase orașe și sperăm să putem dubla acest număr până la sfârșitul anului viitor.”
Russell Johnsen, director general Provident Financial România.

Granturi oferite în urma ediției 2011
a Maratonului Internațional Cluj
În 2011, din sumele mobilizate în urma Maratonului Internațional Cluj, Fundația Comunitară Cluj a susținut
proiecte din domenii diverse - educație, dezvoltare personală, social și ecologie.

Susținere pentru internatele Teodidaktos

Valoare grant (lei)

Organizație

Proiect

Asociația Română pentru Educația Tinerilor

Alerg și susțin educația

1,702

Asociatia 'Centru de modelare a
personalității prin actorie' - Personact

Integrare și dezvoltare personală prin teatru

1,120

GLOC

Suport pentru familia Creța

761

Asociația 'Ecouri Verzi'

Clubul Naturii

470

În 2011, Fundația Comunitară Cluj a acordat două granturi Asociației Umanitare Teodidaktos, în valoare totală
de 30,967 de lei, pentru modernizarea unui internat în care sunt cazați 40 de elevi din mediul rural.
Organizație

Proiect

Valoare grant (lei)

Asociația Umanitară Theodidaktos

Susținerea activității internatelor

16,337

Asociația Umanitară Theodidaktos

Modernizarea și menținerea internatelor

14,630

Burse
Grant Injoy
În 2011, FCC a sprijnint Fundația Educație pentru Libertate cu un grant în valoare de 900 de lei, pentru
organizarea unei tabere de artă pentru copii.
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În 2011, Fundația Comunuitară Cluj a oferit două tranșe de burse, destinate elevilor recent admiși la liceu:
15 elevi au primit susținere în intervalul ianuarie-iunie 2011, în valoare totală de 18,000 lei
25 de elevi au primit susținere în intervalul septembrie-decembrie 2011, în valoare totală 24,900 lei
De asemenea, 14 studenți și masteranzi au primit burse în valoare totală de 875,02.28 lei. Alte șapte burse, în
valoare totală de 7,000 de lei, au fost oferite în cadrul programului 'Investiție într-un viitor durabil și egalitate de
șanse', acoperind nevoi de dezvoltare personală, finalizarea studiilor la care sunt înscriși, respectiv accesul la
cursuri de formare și de specialitate.

●
●
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Implementare
finanțări
Ce a însemnat implementarea
fiecăruia dintre proiectele susținute
de Fundația Comunitară Cluj?
Drumuri deschise, destine schimbate
și chiar vise împlinite. Mai departe,
câteva exemple și povești...

Proiect YouthBank Cluj
Elevii Liceului 'Onisifor Ghibu' au organizat două ediții ale festivalului
GhibStock, în care au implicat 20 de copii din satul Căianu. Evenimentul a
inclus o mulțime de acțiuni educative și de divertisment, care le-au pus la
încercare atât creativitatea, cât și spiritul de inițiativă: concerte, cățărări
pe panouri, proiecții de scurt metraje de film și animație în aer liber,
workshop-uri de fotografie, animație și make-up teatru, activități de tip
carnaval, demonstrații de capoeira, și expoziții de câini. Liceenii au
continuat colaborarea cu micuții din Căianu, sub forma unor schimburi
de experiență și prin alte activități comune.

Sera Școlii, mijloc de dezvoltare a competențelor
profesionale
În urma implentării proiectului, s-a amanenajat sera de miniproducţie a
Grupului Școlar 'Alexandru Borza' şi pepiniera, acestea funcţionând ca
laboratoare tehnologice. Elevii de la specializările protecţia mediului şi
agricultură au realizat numeroase lucrări practice de specialitate: printre
care studiul perioadei de vegetaţie a unor specii șți observaţii efectuate
asupra dezvoltării plantelor şi a consumului de apă.

Proiectul Internship Cluj
Acesta s-a desfășurat la nivel local, implicând studenții din centrul universitar clujean și tinerii cu vârste cuprinse
între 16 și 30 de ani, aflați în căutarea unui nou tip de experiență de muncă. Proiectul le-a oferit acestora
oportunitatea de a explora diferitele opțiuni în carieră, prin programe de internship găzduite de companii.

Crosul Companiilor 2011. Proiectul susținut
O poveste. Un exemplu
Bogdan are 12 ani şi, în ultimii doi, nu a avut un loc căruia să îi spună
“acasă”: familia lui nu are o casă şi sunt nevoiţi să doarmă pe la rude sau
în alte locuri unde sunt primiţi.
Ca urmare a situaţiei precare a familiei şi a faptului că părinţii lui nu
locuiesc împreună - mama este mult timp plecată la muncă în alte oraşe Bogdan a început să aibă rezultate foarte slabe la învăţătură, a refuzat să
se pregătească pentru şoală şi a ajuns în situaţie de corigenţă. Mai mult,
nici cu prietenii sau colegii nu se înţelegea prea bine, ajungând chiar să
fie nerespectuos cu ei.
Familia a apelat la ajutorul FRCCF, iar Bogdan a început să vină zilnic la
centru şi să colaboreze cu specialiştii aflaţi aici.
În ultimul an, datorită efortului susţinut al noilor săi prieteni - specialiştii
din centrul de zi FRCCF - Bogdan are un comportament îmbunătăţit
semnificativ, este motivat să înveţe şi doreşte să recupereze lacunele pe
care le are, iar rezultatele şcolare au ajuns la un nivel mediu.

16

17

Proiectele Swimathon 2010. Câteva exemple
Dezvoltat de Centrul Școlar de Educație Incluzivă, proiectul OptiMusic - demersuri terapeutice eficiente,
susținut în urma Swimathon-ului, a propus aplicarea unei terapii inovative prin sunete și culoare persoanelor cu
deficienţe mintale severă şi moderată, tulburări de învăţare, tulburări emoţionale şi de comportament,
disfuncţii senzoriale, autism, ADHD, sindrom Down, dificultăţi perceptuale şi dizabilităţi severe/profunde care
afectează activitatea motorie grosieră.
Propus și implementat de Habitat for Humanity Cluj - inclusiv cu susținerea obținută la Swimathon - proiectul
Înoată pentru un viitor mai bun a permis reamenajarea unei case pentru o familie nevoiașă, asigurarea unui
spaţiu de locuit decent şi simplu, pentru mama - grav bolnava - şi cei doi copii, care locuiesc în Sărmăşag, jud.
Sălaj, împreună cu bunicii. Casa lor era fără fundaţie, cu pereţi umezi şi cu igrasie.
Reprezentat la Swimathon de organizația Prison Felllowshiop România, proiectul Rețeaua Îngerilor a avut ca
beneficiari copiii deţinuţilor, fiind menit să atenueze efectele pedepsei celor încarceraţi asupra familiilor lor.

Internatele Teodidaktos
Cele două internate (de fete, respectiv de băieți) din Cluj-Napoca ale Fundației Umanitare Teodidaktos au fost
reabilitate și modernizate, fiind asigurate astfel condițiile optime pentru începerea anului școlar 2011-2012,
pentru 40 de elevi din mediul rural.

Cooperare
internațională

Primul eveniment internațional găzduit de FCC
Alături de Global Funds for Community Foundations, finanțator al YouthBank Cluj,
am găzduit la Cluj un schimb internațional de experiență adresat organizațiilor
din 20 de țări care lucrează cu tinerii și gestionează proiecte adresate acestora.
Astfel, International Peer Learning on Community Foundations and Youth Civic
Engagement a reunit la Cluj participanți din Brazilia, Marea Britanie, India, Africa
de Sud, Zimbabwe, Filipine, Slovacia, Ucraina, Belgia, SUA, Mexic, Kenia, Serbia,
Egipt, Republica Moldova, Bosnia și Herzegovina, Macedonia și România.
Evenimentul a creat un cadru multicultural, în care participanții și-au valorificat la
maxim expertiza și experiența profesională în dezvoltarea de proiecte adresate
tinerilor, împărtășind-o celorlalți și învățând, la rândul lor, de la aceștia.
Astfel, s-au creat premisele dezvoltării unor parteneriate internaționale pe
termen lung, respectiv a unor platforme de învățare și de lucru, în care FCC este
membru activ.

Tabără multiculturală, susținută de fondul InJoy Cluj
Organizată pe baza principiilor pedagogiei alternative Waldorf de Fundația Educație pentru libertate, tabăra a
avut ca scop promovarea multiculturalismului, reunind copiii de etnii şi culte diferite. Astfel, participanţii au
avut prilejul să își exerseze abilităţile sociale prin intermediul activităţilor practice şi artistice, să colaboreze în
cadrul grupului şi să-şi dezvolte spiritul de echipă; să exerseze gândirea independentă şi creativă, cu bucurie şi
entuziasm pentru munca lor.

Testimoniale ale beneficiarilor burselor
oferite de FCC în 2011
“În urmă cu aproape un an de zile am intrat ca studentă admisă la taxă la Facultatea de Farmacie din ClujNapoca. Familia mi-a promis susținerea pe perioada primului an de studiu, cu toate că am realizat că nu e usor
să scoți 9,000 de lei lunar doar pentru plata școlarizării unui copil, într-o familie unde suntem cinci copii, eu fiind
prima născută.”
Bursieră program “Investiție într-un viitor durabil și egalitate de șanse”
“Printr-o întâmplare fericită am ajuns să beneficiez de această bursă acordată prin Fundația Comunitară Cluj și
mărturisesc cu toată sinceritatea că a fost un real sprijin pentru mine. Acești bani alocați lunar au reușit să
acopere plata tuturor cărților necesare studiului, cât și a miilor de foi xeroxate, necesare pentru laboratoare și
cursuri. Tot în această sumă au fost încadrate și legitimațiile pentru biblioteca școlii, pentru sport, cât și
abonamentele lunare pe mijloacelor de transport în comun”.
Bursieră program “Investiție într-un viitor durabil și egalitate de șanse”
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Transparență

Situația financiară FCC 2011
Venituri FCC 2011 (lei)
Asociația pentru Relații Comunitare
Sponsorizare Ursus Breweries
Finanțare BRD - Groupe Société Générale - transferată din 2010
Donație Fred C. Robey
Contribuții și sponsorizări Marathon Cluj
Sponsorizare AEGON România
Sponsorizare InJoy Cluj
Sponsorizare Distral - transferată din 2010
Fondul Cluj International Women's Club
Contribuții și sponsorizări Swimathon
Finanțare Global Fund for Community Foundations
Sponsorizare Provident Financial România
Licitație ”U pentru Cluj”
Sponsorizare YouthBank Cluj
Total

16,000
29,750
60,335
400,352
8,806
19,080
9,813
10,557
1,680
85,378
36,222
10,604
11,962
32,128
732,667

Transferați în 2012

129,418

Cheltuieli 2011 (lei)
Granturi, burse și costuri aferente

340,720

Comunicații
Utilități
Transport
Salarii
Servicii contractate
Conferințe și întâlniri
Comisioane bancare
Echipamente
Total

25,103
32,947
22,938
102,410
18,488
15,626
4,177
2,272
223,961

Conferința Youth Civic Engagement
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35,200

Raport auditor

raţionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului ca situaţiile financiare să prezinte
denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor,
auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă
a situaţiilor financiare ale entităţii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în
circumstanţele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului
de control intern al entităţii. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare
a politicilor contabile folosite şi măsura în care estimările contabile elaborate de conducere
sunt rezonabile, precum şi prezentarea globală a situaţiilor financiare. Considerăm că auditul
efectuat furnizează o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
asupra
SITUAŢIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2010
Către Consiliul Director,
Fundaţia Comunitară Cluj
Cluj-Napoca, România
1.

2.

3.

Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare
Noi am auditat situaţiile financiare ale Fundaţiei Comunitare Cluj, („Fundaţia”) întocmite
la 31 decembrie 2010, compuse din bilanţ, contul rezultatului exerciţiului precum şi notele
explicative.
Situaţiile financiare menţionate se referă la:
• Capitaluri totale
80.459 lei
• Venituri totale
487.526 lei
• Cheltuieli totale
475.158 lei
• Excedent
12.368 lei
Responsabilitatea conducerii pentru Situaţiile financiare
Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii fundaţiei şi sunt întocmite în
conformitate cu reglementările de contabilitate aplicabile în România, respectiv Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată (Legea 82/1991) şi O.M.E.F. nr. 1969/2007 privind
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
(O.M.E.F. 1969/2007). Această responsabilitate include: conceperea, implementarea şi
menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor
financiare ce nu conţin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea şi
aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru
circumstanţele date.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra acestor situaţii financiare, pe baza
auditului efectuat. Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Româneşti de
Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România care sunt aliniate la Standardele
Internaţionale de Audit. Aceste standarde ne cer ca noi să ne conformăm cerinţelor etice, să
planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile
financiare nu conţin denaturări semnificative.
Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obţinerea probelor de audit referitoare
la sumele şi informaţiile publicate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de
Audit financiar • Contabilitate • Taxe • Consultanță financiară • Evaluări
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4.

Opinia auditorului
În opinia noastră, situaţiile financiare oferă o imagine fidelă, sub toate aspectele
semnificative, a poziţiei financiare a fundaţiei la 31 decembrie 2010 şi a rezultatelor
activităţii sale, pentru perioada încheiată la această dată, în conformitate cu
reglementările contabile din România, şi anume a Legii 82/1991 şi a O.M.E.F. nr.
1969/2007.

5.

Raportul administratorilor
O.M.E.F. 1969/2007 solicită auditorului o opinie privind gradul de conformitate a Raportul
administratorului cu situaţiile financiare anuale ale aceluiaşi exercițiu financiar, deşi acesta nu
face parte din situaţiile financiare. În urma auditului efectuat nu au fost constatate necorelaţii
între sumele menţionate în Raportul administratorului cu cele din situaţiile financiare ale
fundaţiei întocmite la 31 decembrie 2010.

Mircea DRAGOŞ
Auditor financiar,
Înregistrat la C.A.F.R. sub nr. 719/2001

în numele
S.C. MUREȘAN DRAGOȘ APOSTOL s.r.l.
Înregistrată la C.A.F.R. sub nr. 116/2001
Cluj-Napoca, la 8 aprilie 2011
Audit financiar • Contabilitate • Taxe • Consultanță financiară • Evaluări
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Finanțatori 2011

Parteneri,
colaboratori,
prieteni
Colaboratori, prieteni

Partenerii FCC

Iuliu Duma
Sveatoslav Vizitiu
Andrei Mutu
Ciprian Aron
Dan Chiuzbăian
Voicu Bojan
Gicu Șerban
Răzvan Cuc
Paul Borde

Fred C. Robey
BRD Groupe Société Générale
Cluj International Women's Club
AEGON România
Fundația Educație pentru Libertate
Ursus
Provident Financial România
Distral
SoftVision
FC Universitatea Cluj

TVR Cluj
Alpha TV
Radio Cluj
Radio Renașterea
Zile și Nopți
Hello!
InfoTrafic
RomaniaPozitiva.ro
Vitrina Advertising
Lions Club
Design 19
City Plaza
Inspire Events Center
Cărturești
Starbucks
Delrotti
Roxer Group
Micro Mapper
Lecom
Cora
Iulius Mall
Polus Center
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Testimoniale
“Colaborarea mea cu FCC m-a facut în primul rând să înțeleg ce este o fundație comunitară.
În al doilea rând, m-a făcut să-mi doresc să mă implic alături de ei în diverse proiecte, din
diferite perspective. Categoric, Fundația Comunitară Cluj m-a inspirat.”

“Colaborarea cu Fundația Comunitară Cluj ne-a întărit credința - și, în același timp, una din
valorile Inspire - că numai dăruind, la rândul tău, comunității în care trăiești, poți aștepta ca
lucrurile să se întâmple, să se deruleze în direcția bună.
În tot acest circuit dăruiești-primești-dăruiești, importanți sunt oamenii. Ori persoanele cu
care am intrat in contact de la Fundatia Comunitara Cluj ne-au demonstrat, daca mai era
nevoie, că acest lucru se adevereșt încă o dată, prin calitatea oamenilor implicați în
activitățile Fundației, prin felul în care gestioneaza proiectele și, poate mai important decât
toate, prin rezultate. Inspire - Conference & Events Center salută colaborarea cu Fundația
Comunitară Cluj și sprijină inițiativele acestei organizații și în 2012, rămânând un
parteneriat valoros pentru noi'”

Iuliu Duma
Designer

Mirela Pătrauceanu
Specialist în comunicare Inspire - Conference & Events Center, www.inspirecenter.ro

“Social Media a început să joace un rol important în activitatea ONG-urilor datorită
oportunității de a interacționa și de a asigura transparența în relația cu stakeholderi.
Colaborarea cu Fundația Comunitară Cluj s-a născuta din dorința de a comunica clujenilor
că se pot implica activ în comunitate și pot realiza o schimbare pozitivă în orașul pe care îl
iubesc. Mă bucur să constat că în 2011 FCC și-a consolidat puternic prezența în social media,
reușind să atragă mulți ambasadori care au vorbit despre proiectele Fundației”

“Existența și activitatea Fundației Comunitare Cluj este mai mult decât binevenită, utilă și
aduce un real impact pozitiv în comunitate. Faptul că echipa Fundației a avut deschidere
pentru proiectul Pe drumul cel bun și a inițiat un fond special pentru această inițiativă ne-a
ajutat foarte mult. Colaborarea excelentă pe care o avem ne bucură și nu pot decât să felicit
toată activitatea Fundației Comunitare Cluj.”

Victor Miron
Andrei Mutu

AutoIovi, Consilier service driverfriendly

Project manager I Love Cluj

“Fundația Comunitară Cluj are un rol extrem de important în dezvoltarea societății civile
clujene. Ceea ce apreciem foarte mult este suportul constant pe care Fundația îl oferă
tinerilor și organizațiilor de tineret. Am avut marea placere să fim aproape de tinerii din
YouthBank, care ne-au surprins prin inteligența și ideile lor, iar acest lucru ne-a dat încredere
în impactul real pe care Fundația îl produce. De asemenea apreciem deschiderea și plăcerea
prin care inițiativele organizației noastre sunt încurajate și susținute, de aceea dorim să
mulțumim Fundației Comunitare Cluj pentru ceea ce este și ceea ce face.”

“Știam de existența Fundației Comunitare Cluj de câțiva ani. Întotdeauna le-am urmărit
munca cu multă admirație și plăcere și mi-am dorit să contribui și eu la susținerea
inițiativelor lor. Așa că în 2011 am devenit voluntar în competiția Swimathon, un eveniment
deosebit care susține cauze deosebite. Așa am devenit coordonatorul echipei de voluntari
care s-au implicat pe parcursul evenimentului. A fost foarte palpitant și antrenat, totul era
contra-cronometru, mulți oameni, agitație, susținători, dar totul a decurs foarte bine. Nici
ploaia nu a reușit să oprească înotătorii și voluntarii să își facă treaba. Multă baftă Fundația
Comunitară și să ne vedem cu bine la noua ediție Swimathon!”

Bogdan Romanică
Președinte Dreams for Life

Ana Dobârtă
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, voluntar FCC
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Boardul FCC
Ioana Căprar - președinte
Rada Sonea - vicepreședinte
Ionuț Raita - trezorier
Romana Chișu - membru
Gabi Bădescu - membru
Darius Pintilie - membru
Bita Zerbes - membru
Elena Sraum - membru

Echipa FCC
Simona Șerban - director executiv
Mariana Sălăgean - manager granturi
Dana Stoica - coordonator comunicare
Mihaela Cîmpean - coordonator atragere de fonduri
Larisa Dragoș - coordonator programe de tineri
Dana Boja - asistent programe
Sanda Fălcușan - expert contabil

Contact
Fundația Comunitară Cluj
Cluj-Napoca, Cloșca 6/2, 400039, jud. Cluj
www.fundatiacomunitaracluj.ro
Facebook: www.facebook.com/pages/Fundatia-Comunitara-Cluj
Twitter: @ClujCF
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Valorile noastre sunt: transparența, profesionalismul,
parteneriatul, impactul pe termen lung.
Credem că fiecare clujean și companie cu interes local
pot contribui la transformarea orașului
în locul la care visăm.

400502, Cluj-Napoca, România
Str. Cloșca, Nr. 6, Ap. 2
T: +40 264 434.618, F: +40 264 434.619
www.fundatiacomunitaracluj.ro

