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De 11 ani, Fundația Comunitară Cluj este o resursă

de dezvoltare a comunității clujene. În 2019 am

continuat să dăm formă și conținut acestei rezerve

sau surse de mijloace materiale și de altă natură. 

 

Feedback-ul primit de la grantees, voluntari și

susținători este încurajator. În 2020 vom face același

lucru. Și ceva în plus. 

 

Mulțumesc membrilor Consiliului Director și Club

100 FCC - pentru implicare strategică și suport,

donatorilor și companiilor - pentru generozitate și

deschidere către comunitate, organizațiilor

neguvernamentale - pentru încredere și

profesionalism, grupurilor de inițiativă - pentru

neliniștea de a face bine, voluntarilor - pentru

credința și energia debordante, colegilor de echipă -

pentru că au făcut posibilă manifestarea tuturor

acestora.

Cuvânt
introductiv

Marian Dobre

Director executiv
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Credem că schimbările se produc cu ajutorul fiecăruia, unele cu

minim efort, iar altele cu o mai mare străduință. În altă ordine

de idei, încurajăm fiecare persoană, organizație, grup de

inițiativă au companie să investească în comunitate

implicându-se total în proiectele orașului, devenind, astfel,

factori multiplicatori ai schimbării.

 

Pentru a face posibil toate acestea, Fundația Comunitară Cluj

are în portofoliu programe cu acțiune pe termen scurt, mediu și

lung. Lucrăm la redefinirea implicării membrilor comunității în

rezolvarea problemelor acesteia, prin servicii de consultanță și

oferirea de sprijin financiar proiectelor relevante pentru oraș și

cetățenii acestuia.

 

În concluzie, am pornit la drum acum 11 ani cu dorința de a

produce schimbare și pentru a oferi un punct de sprijin solid

celor care sunt hotărâți să o facă.

Cine suntem ?

Fundația Comunitară Cluj creează noi

oportunități și contribuie la dezvoltarea

infrastructurii potrivite, pentru ca orice

persoană, care dorește să contribuie la

schimbarea în bine, să găsească modalitatea și

spațiul necesare pentru a acționa. Astfel,

implicarea voluntară devine accesibilă, ușoară,

stimulantă și în deplin acord cu motivațiile

personale.

 
Alături de partenerii noștri, susținem acele schimbări generate

de creativitatea, experiența, responsabilitatea şi generozitatea

cetăţenilor Clujului, care știu că fără implicare personală, directă

și activă, nu poate fi vorba despre o adevărată dezvoltare a

comunităţii şi, implicit, a domeniilor ei cheie: educaţie, cultură,

mediu, sprijin pentru grupuri vulnerabile, democraţie locală etc.
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Viziunea noastră 

Județul Cluj, văzut ca un ansamblu format din

mecanisme interconectate, este pentru noi un spaţiu

al realizărilor individuale şi colective, cu cetăţeni activi,

un mediu economic creativ, complex, dinamic şi

competitiv, capabil să utilizeze resursele într-un mod

integrat şi să ofere comunității o perspectivă de

dezvoltare sustenabilă.

Credem într-o comunitate cu viziune,

care generează schimbare pozitivă și

sustenabilă, bogată în diversitate dar

unită în angajamentul de a lucra

împreună pentru a crea un Cluj activ,

integru, generos și prosper.
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Fără să ne abatem de la aceste valori, facem legătura între

nevoile de dezvoltare și resursele Clujului. Astfel, contribuim

direct la creșterea calității vieții în județul nostru.

Cum? Stimulăm implicarea companiilor și a cât mai multor

clujeni în construirea unor comunități în care să îți facă plăcere

să locuiești, să îți crești copiii, să studiezi și, nu în ultimul rând, să

lucrezi.

 

De ce? Pentru că asta este menirea noastră. Suntem un

finanțator privat de proiecte inițiate de către organizații

neguvernamentale, grupuri de inițiativă, persoane fizice,

instituții publice și companii, susținând, în același timp,

interesele filantropice ale donatorilor noștri - persoane fizice și

juridice. Cu alte cuvinte, administrăm fonduri private, pe care le

direcționăm spre nevoile comunității, sub formă de granturi și

burse.
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Fundația Comunitară Cluj aspiră

să fie un leader în stimularea

schimbării sociale colaborative și

incluzive, conectând nevoile cu

resursele din Cluj, cu scopul de a

îmbunătății calitatea vieții

locuitorilor săi.

Ca parte dintr-un sector asociativ dezvoltat,

bazat pe implicare voluntară și filantropie,

Fundația Comunitară Cluj lucrează pentru

ca angajarea fiecărei persoane să fie

posibilă, stimulantă și să genereze o

experiență pozitivă.

Misiunea 
noastră

Valorile noastre

Valorile noastre sunt: transparența,
profesionalismul, parteneriatul, impactul pe
termen lung.



Este o formă unică de organizare și funcționare nonprofit, ce

contribuie activ la transformarea unei comunități locale, prin

stimularea implicării civice și a generozității. La bază

acțiunilor unei fundații comunitare stau inovarea,

creativitatea și dorința de schimbare. 

 

Cum acționează? Pune resurse și oportunități la dispoziția

cetățenilor pentru creșterea organică și într-o direcție bună a

orașelor, comunelor și satelor. Oferă sprijin financiar

organizațiilor nonprofit, grupurilor de inițiativă și persoanelor

fizice pentru proiecte din domenii diverse: educație, cultură,

social, protecția mediului, dezvoltarea tinerilor și altele, în

zonele geografice în care își desfășoară activitatea. Inițiază

legătura vitală între donator și nevoile locale, conectează

oamenii cu cauzele semnificative și fac în așa fel încât

donația să aibă rezultate vizibile în comunitate.

Facem parte din
miscarea fundațiilor
comunitare

Ce este o fundație comunitară?

2008

 

2010 2011 2012 2013 2015 2016 2019

Cluj

Odorheiu

Secuiesc

Covasna

Alba

Mureș

București

Sibiu

Iași

Țara Făgărașului

Prahova

Oradea

Bacău

Dâmbovița

Galați

Brașov

Timișoara Buzău
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Swimathon 

Swimathon este cea mai mare platformă de strângere

de fonduri prin înot din România, cu tradiție la Cluj.

Dincolo de susținerea financiară a unor cauze locale,

Swimathon este o oportunitate pentru mulți clujeni

de a se conecta unii la alții, de a se simți utili, activi și

generoși

 

 

Sub sloganul „Înotăm și facem valuri de bine”, ediția a

10-a a avut loc pe 29 iunie la Complexul de Natație

„Universitas” din Cluj-Napoca. Printre partenerii

evenimentului s-au numărat: Universitatea Babeș-

Bolyai și FSPAC, Asociația Sports Culture, Realitatea

FM, ziuadecluj.ro, ClujLife.ro. Pentru a doua ediție

consecutivă, înotătorii și ambasadorii fundraiseri au

făcut primele donații pentru proiectele/cauzele pe

care au ales să le susțină, prin achiziționarea kit-ului

de participare.

Swimathon 10, Cluj 2019
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În primele 10 ediții

Swimathon, au fost

implicați peste 2000 de

înotători, peste 11.000 de

susținători și peste 180 de

voluntari

fonduri generate
 
 
 
 
finanțate

953.039 lei

109 proiecte
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Swimathon 10 a rămas în

istoria generozității

comunității clujene cu

următoarele cifre:

13 proiecte

169 de înotători

13 ambasadori

172 donatori individuali

15 companii implicate

70.553 lei din donații

1.457 de lungimi de bazin

249 de bazine în 295 de

minute pentru Recordul

Comunitar

 



Voluntari - fac posibil acest eveniment, prin implicarea în organizarea

de la fața locului, campania de comunicare, relația cu echipele de

înotători și susținătorii lor etc. 

Înotători - înoată și își mobilizează grupul social propriu, donează,

reprezintă o cauză în care cred cu tărie.

Ambasadori - au rol activ în mobilizarea „pe uscat” a comunității, în

promovarea și strângerea de fonduri pentru proiectele pe care le

consideră relevante.

Susținători - donează și duc vorba mai departe, urmăresc până la final

proiectele pe care le susțin financiar.

Spectatori - aplaudă, fac galerie, se bucură de un eveniment sportiv în

familie sau cu prietenii și, dacă își doresc acest lucru, donează pentru

cauzele înscrise. 

Donatori - își aleg cauzele care îi sensibilizează cel mai mult și le susțin

financiar și, de asemenea, le urmăresc până la finalizarea lor.

Parteneri și sponsori - susțin organizarea Swimathon cu sponsorizări în

bani sau in kind (comunicare, platformă de donații, bazin, materiale

necesare, cauze susținute etc.)

Organizațiile și/sau grupurile de inițiativă beneficiare - înscriu proiecte

care schimbă în bine viața comunității și participă alături de înotători,

ambasadori, susținători și spectatori la crearea unei atmosfere care să

facă posibilă această schimbare.

Echipa FCC - construiește evenimentul, îl comunică, coordonează

implementarea, oferă consultanță, implică comunitatea, prezintă

rezultatele finale tuturor celor implicați.
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Când spunem că Swimathon aparține cu adevărat comunității clujene, ne

bazăm pe numărul mare de persoane implicate:



Proiectele înscrise la Swimathon 10 Cluj 2019

Tabăra pentru copii cu boli oncologice și autoimune
Așociație Mișcare de Tabăra Yuppi

4880 LEI din donații

Fondul Științescu
Fundația Comunitară Cluj

16050 LEI din donații

Jocul sportiv și Jocul cromatic
Școala Gimnazială Liviu Rebreanu

8575 LEI din donații

Educație

Social

Sănătate

Sport 12



Învață să înoți
Asociația Sports Culture

1490 LEI din donații

65plus-ReACTIV
Fundația Comunitară Cluj

5485 LEI din donații
Fond de START

Noi suntem IMPACT Iara!

600 LEI din donații

EGO TEAM - Înotăm pentru Swimathon x2
Club sportv EGO Cluj-Napoca

3700 LEI din donații

Nu mi-e frică!
Little People

8399 LEI din donații

Înotăm și de jucăm "ALL-IncluZiv"!

 Serviciul de Ajutor Maltez în România

6375 LEI din donații

Bucătăria Comunitară O Masă Caldă
Asociația O Masă Caldă

5500 LEI din donații

Centrul de zi Something New
Asociația Organizația Creștină Something New

9499 LEI din donații
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Științescu 

14

Este un program de stimulare a pasiunii pentru

științe, tehnologie, inginerie și matematică -

administrat la nivel național de către Federația

Fundațiile Comunitare din România și local de către

Fundația Comunitară Cluj - care promovează educația

de tip STE(A)M. 

 

Fondul Științescu se adresează mentorilor,

profesorilor și învățătorilor care pun accent pe latura

practică și experimentală în procesul educativ, copiilor

care vor să experimenteze joaca de-a știința și

părinților lor.

 

 

În 2019, bugetul alocat Fondului Științescu a fost

alcătuit exclusiv de comunitatea clujeană, prin donații

și sponsorizări în valoare totală de 12000 lei. În urma

apelului de proiecte lansat în luna februarie, 3 școli, o

organizație neguvernamentală și 2 persoane fizice au

înscris 6 proiecte:

Științescu Cluj 2019 - SMART Education



„Elf HUB 2019” - Liceul Teoretic Elf

„Competențe pentru viitor” - Colegiul Tehnic Turda 

„Business Kid” - Asociația Happy Moms 

„StringS theory!” - Alexandra Marinescu 

„Creative Science” - Școala Gheorghe Șincai Florești 

„Campionatul de Snap! și… Goool!” - Gabriela Crișan

 

În urma procesului de jurizare, patru dintre proiectele înscrise au primit

finanțare. Ulterior, un proiect a fost retras. Din juriu au fost invitați sa facă

parte câte un reprezentant al fiecărei companii susținătoare - Siemens,

Lola Tech, Telenav și Endava - un reprezentant al Inspectoratului Școlar

Județean Cluj și Laura Laurențiu,   expert PR independent - președinta

juriului.

 

ELF HUB 2019 - Liceul Teoretic ELF - 4100 Lei

 

Scopul proiectului a fost stimularea creativității copiilor prin înființarea

unui makerspace în holul de la etaj al Liceului. Elevii au avut posibilitatea

chiar și în pauze, de a realiza diferite proiecte în funcție de pasiunile lor,

utilizând carton, plastilină, vopsea, lipici și multe alte materiale. Practic, au

folosit informația de la cursurile de matematică, fizică, biologie, alte științe

exacte și au pus-o în practică în lucruri vizibile, fizice, tactile.
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StringS theory! - Alexandra Marinescu - 3900 Lei

 

Proiectul a îmbinat două dimensiuni aparent diferite: cea ştiinţifică şi cea

artistică. În cadrul experimentului, copiii au învățat să descopere, în mod

interactiv, proprietăţile fizice ale sunetului, analizând elemente precum

formarea şi propagarea undelor sonore, prin utilizarea unor instrumente

cu corzi.

 

Business Kid - Asociația Happy Moms - 2000 Lei

 

Scopul proiectului a fost familiarizarea copiilor cu noțiuni de nevoi și

dorințe, cum câștigăm și cum cheltuim banii, prin metode atrăgătoare și

adecvate categoriei de vârstă 7-11 ani. 

Educația financiară este o necesitate încă de la vârste fragede. În cadrul

atelierelor s-au realizat picturi/ desene, pe care copiii le-au „vândut” mai

apoi la licitație, folosind bani tipăriți. Prin joc, copiii au deprins pentru

afacere, profit și s-au familiarizat cu noțiuni specifice de business.

 

Pe lângă proiectele prezentate mai sus, prin intermediul Fondului

Științescu Cluj 2019, Colegiul Tehnic din Turda a beneficiat de o donație în

natură din partea companiei Endava, constând în 28 de desktop-uri,

pentru punerea în funcțiune a noului laborator de informatică.

Partenerii FCC în derularea ediției 2019 a Fondului Științescu au fost:
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65+ ReACTIV

În 2019 am construit și lansat 65+ ReACTIV, ca

program și fond dedicate celor mai importanți

membri ai comunității clujene. 

 

Obiectiv principal: crearea unui cadru complex -

informal și formal - care să facă posibilă prelungirea

vieții active a persoanelor vârstnice, prin implicare

voluntară și civism.

 

Atingerea acestui obiectiv nu este o sarcină ușoară.

Pe lângă armonizarea intereselor tuturor părților

implicate: 

- persoane vârstnice, organizatii neguvernamentale

care oferă servicii, specialiștii diverselor centre de zi și

cluburi finanțate de către administrația locală,

medici de familie, diversele biserici, companii etc. 

- cu soluțiile propuse pentru prelungirea vieții

comunitare active, Fundația Comunitară Cluj

promovează, la nivelul întregii comunități, ierarhia

sistemică firească.
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Accesarea unui grant de 5.000 USD din partea Romanian American

Foundation, pentru construirea programului.

Crearea identității vizuale a programului și lansarea website-ului:

https://65plus.fundatiacomunitaracluj.ro/.

Contactarea a peste 100 de ONG-uri din Cluj-Napoca, prezentarea

proiectului și a perspectivei unui parteneriat, 20% dintre aceștia

răspunzând pozitiv.

Implicarea a cel puțin 122 de persoane, cu vârste cuprinse între 58 și 92

de ani, prin colaborarea cu 3 mari centre de zi pentru persoane vârstnice,

în vederea identificării nevoilor acestora, care să stea la baza dezvoltării

programului; aplicarea unui chestionar cu 13 întrebări pentru a afla

nivelul de implicare în acțiuni de voluntariat pe care le-au avut pe

parcursul vieții și interesul în implicarea în acțiuni de voluntariat în viitor.

65+ ReACTIV a luat naștere ca urmare a participării FCC în cadrul

programului de instruire și mentorat “Policlinica de marketing și

comunicare”, derulat de Fundația Friends for Friends, cu susținerea

financiară a Romanian American Foundation. Datorită faptului că răspunde

mai multor direcții strategice ale FCC, 65+ ReACTIV a devenit un program

foarte important. Iată câțiva pași concreți realizați în 2019 pentru

construirea și lansarea fondului:

 

 

 

 

 

18



19

În urma analizei datelor, 54% dintre cele 122 de

persoane doresc să fie implicați în acțiuni viitoare

de voluntariat, mai ales în domenii precum cultură,

sport și social; de asemenea, în timpul cercetării am

aflat povești de viață uimitoare legate de perioada

comunistă, revoluția din ‘89, perioada de tranziție la

democrație și despre viața lor în prezent.

 

În timpul acestor discuții directe, am observat

interesul unui grup de vârstnici pentru evenimentul

de strângere de fonduri Swimathon 10 Cluj 2019.

 

Așa a apărut povestea domnului Tiberiu Orza. Fost

căpitan de vas, domnia sa a adunat două echipe de

înotători pentru Swimathon 10: “Prietenii domnului

Căpitan” și “Copiii și nepoții domnului Căpitan”.

Aceasta a fost și modalitatea aleasă pentru a prezenta

programul comunității.



Construcția Fondului RezervaTare a început la mijlocul anului 2019, cu

ajutorul unui grant de 72.000 Lei, obținut de la Fundația pentru

Parteneriat, ca parte din programul pentru consolidarea sustenabilității

fundațiilor comunitare din România. 

 

RezervaTare are ca principal scop crearea în perioada 2019-2021 a unui

fond de rezervă care să asigure existența și funcționarea Fundației

Comunitare Cluj pe termen lung.   Obiectivul de fundraising este de

150.000 USD, sumă care, prin plasamente sigure, urmează să crească la

200.000 USD. 

 

În momentul în care Fondul RezervaTare capătă conținut, Romanian-

American Foundation şi Charles Stewart Mott Foundation vor dubla

(matching) parte din suma pe care Fundaţia Comunitară Cluj o va

genera din comunitate. Fondul va fi depozitat într-un cont de tip

escrow care oferă garanţie totală asupra integrităţii acestuia.

RezervaTare

Legământ pentru viitor
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Identificarea și abordarea partenerilor strategici în dezvoltarea Edutecha.

Crearea identității vizuale a proiectului și a primelor materiale de

promovare.

Elaborarea strategiei de strângere de fonduri și abordarea primilor

potențiali sponsori și donatori.

Lansarea procesului de consultare la nivelul comunității privind viziunea

asupra educației pe termen lung.

Crearea unui grup/nucleu de lideri de opinie, de la nivel local și național,

care să se reunească periodic și să dezbată diversele dimensiuni ale

educației, identificate în Manifestul Edutecha.

Pentru ca de construirea acestei entități să se ocupe comunitatea clujeană,

în 2019 FCC a derulat următoarele activități:

 

 

 

 

 

Peste 10 ani, întreaga sumă strânsă din donații va fi

direcționată către un singur program din domeniul

educației: Edutecha.
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Fonduri numite
dezvoltate în 
2019

Fondurile numite sunt inițiate de către un

donator sau sponsor - persoană fizică sau

juridică, care acționează individual sau sub

forma unui grup de inițiativă - constituite și

administrate împreună. 

 

La nivelul portofoliului de proiecte,

programe și fonduri FCC, fondurile numite,

ca principiu, au rază scurtă și rapidă de

acțiune, chiar dacă contractual se pot

întinde pe mai mulți ani.
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Fondul Lorand pentru Ferdinand
Inițiat de către Lorand Soares-Szasz pentru susținerea unei

familii monoparentale, prin acordarea unei burse (timp de doi

ani) elevului Ajtai Horia Alexandru, unul dintre cei patru copii ai

lui Ajtai Ferdinand, acest fond a reprezentat o mare provocare

pentru FCC: 22.875 lei strânși din donații în doar două zile, 182

donatori, 9.900 lei acordați (pentru primul an),  12 burse, un elev

beneficiar.

 

Fondul Litoralul Românesc.ro
Inițiat de către SC Creative Eye SRL, la propunerea voluntarului

Remus Ovidiu Rostaș, pentru susținerea copiilor elevi din familii

defavorizate, din comunitățile Nicula, Gherla, Iara și Băișoara

(județul Cluj), acest fond a reușit să ne transforme și în „jucători

de câmp”. Din această nouă postură pentru noi, am reușit să

vedem la față locului ce înseamnă:      13.000 lei acordați ca

finanțare nerambursabilă (sub formă de ghiozdane și rechizite),

4 comunități implicate, 3 școli contractante, 118 elevi beneficiari.

 

Pavilionul LIDL pentru Bonțida

Alături de Lidl România, Fundația Comunitară Cluj s-a

implicat în 2018 în construirea unui spațiu comunitar sub

forma unui pavilion în curtea școlii din comuna Bonțida,

județul Cluj. Acesta poate lua forma unui spațiu practic

pentru profesori, a unei clase în aer liber, dar și a unui

spațiu de întâlnire a diverse trupe, ansambluri, echipe 

 
 

 

demonstrative din Bonțida cu publicul din sat sau din afara

acestuia. În 2019 Pavilionul LIDL pentru Bonțida a beneficiat de

lucrări de reabilitare în valoare de 11.755 LEI.

 

Fondul ACI Cluj

Inițiat de către ACI Cluj, la propunerea voluntarului Remus

Ovidiu Rostaș, pentru susținerea creșterii stimei de sine a unor

copii și adulți din familii defavorizate, din comunitățile Nicula și

Gherla, prin trăirea unor experiențe pozitive unice, acest fond a

reușit să ne demonstreze că avem o viteză de acțiune

semnificativ mai mare decât cea cu care eram obișnuiți.

Rezultatul? 7 copii, 2 adolescenți și 6 adulți, timp de 3 zile, au

beneficiat de transport, cazare și masă la pensiune, bilete de

intrare la Aquapark Nymphaea Oradea.

 

Fondul Împreună pentru SIMO

Inițiat de un grup de prieteni ai Simonei Copil - persoane fizice și

juridice care și-au asumat numele „Dragostea e fără sfârșit” - cu

scopul unic de a o ajuta financiar pe Dora Copil, în vârstă de 4

ani, prin acordarea unor burse care să acopere nevoile

stringente legate de pregătirea și dezvoltarea sa armonioasă,

acest fond este planificat pe o perioadă de cel puțin 14 ani. Pe

lângă componenta emoțională, acest caz ne obligă să dovedim

că putem duce pe termen lung și foarte lung o atât de mare

responsabilitate.
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Rezultate 
cumulate
2008-2019

Sectoarele finanțate:

Domeniu social și 

incluziune socială

391.367 lei 

(65 granturi)

Sport

59.866 lei 

(16 granturi)

Alt domeniu

31.557 lei 

(9 granturi)

Cultură și artă

523.586 lei 

(126 granturi)

Protecția animalelor

23.125 lei 

(4 granturi)

Democrație și

Participare Civică

37.976 lei 

(16 granturi)

Educație

755.835 lei 

(128 granturi)

Mediu și biodiversitate

166.417 lei 

(37 granturi)

Diversitate

47.554 lei 

(12 granturi)

Sănătate

223.917 lei 

(28 granturi)

Spații publice

și comunitare

347.453 lei 

(22 granturi)
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2.745.497 lei

Prezentă timp de 11 ani în mijlocul

clujenilor, Fundația Comunitară Cluj,

a activat și a oferit sprijin în domenii

diverse, încercând să acopere o

parte cât mai mare din nevoile

locuitorilor orașului. 

 

S-au oferit granturi în domeniul

social și al incluziunii sociale, în sport,

sănătate, mediu și biodiversitate,

educație, protecția animalelor,

democrație și participare civică,

cultură, diversitate, spaţi publice și

comunitare, dar și în alte domenii. 

 



Granturi acordate

Cheltuieli cu personalul

Costuri administrative (comunicații

chirie, echipamente, papetărie, etc)

 

Aspecte financiare 2019
Venituri 2019 Cheltuieli 2019
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300.449 lei 272.328 lei

Donatori individuali si donații prin urne

Donatori companii, indiferent de dimensiune sau

localizare a afacerii

Fonduri de la Programul Național și fonduri de la

Fundații

Evenimente, conferințe, întâlniri

Transport și cheltuieli de deplasare

Servicii și taxe de participare 

 

 

172.984 lei 

78.748 lei 
48.716 lei 

123.398 lei 

88.749 lei 

16.194 lei 

34.237 lei 

7.294 lei 

2.457 lei 



Echipa Fundației Comunitare Cluj

Consiliul Director al Fundației Comunitare Cluj

Sponsori

Marian I. Dobre - Director executiv

Flavia Preda - Grant Manager

Gabriel Ioan Todoran - Assistant Grant Makeing & administrativ

Romeo Cornelius - Fundraiser, coordonator campanie rezervaTARE

Sanda Fălcușan - Expert contabil & consultant financiar

 

 

Bita Zerbes - președinte

Hunor Kovács - membru

Ștefan Harsan Farr - trezorier

 

Magor Kádár - membru

Gabriel Bădescu - membru

Cornelia Maior - membru

 

Endava SRL

Ferma Mosu SRL

Garmin SRL

Gerovital SRL

Lio Construct SRL

LolaTech SRL

MASANI CAR SRL

Mic Mar SRL

MICSAM ACCOUNTING SERVICESS SRL

NEWSAB INSTAL SRL 

SDL SRL

SEMPACI CONSTRUCT SRL 

SEMPREST PROCONSTRUCT SRL

Siemens SRL

26



Parteneri
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Fundația Comunitară Cluj este, pentru mine, un exemplu de reziliență umană și organizațională deopotrivă. FCC a trecut prin

încercări grele, care au dus organizația în punctul în care fie reușea să se reclădească (aproape) de la zero, fie urma să se năruie.

Dacă anul 2018 a fost unul de stabilizare, în mod cert în 2019 am asistat la un an de reconstrucție organizațională și comunitară – o

refacere a țesutului de încredere ce emană din și totodată susține o fundație a comunității. 

 

O ilustrare potrivită a vorbelor lui Margaret Mead – parafrazez – cum că să nu ne îndoim niciodată că un grup mic de cetățeni

preocupați/implicați și dedicați/devotați pot schimba lumea. Uneori, ca să schimbi lumea, nu poți decât (să te întorci către tine și) să

te schimbi mai întâi pe tine însuți. Și, pornind de la tine, să schimbi comunitatea/comunitățile în care trăiești, muncești, locuiești etc.

Începând cu refacerea echipei – de la zero la patru oameni angajați și mulți alți colaboratori, voluntari și susținători, FCC a relansat

Swimathon-ul – eveniment de marcă pentru FCC în strângerea de fonduri pentru cauze din comunitate; a relansat programul

Științescu – cu un fond tematic de finanțare pe zona STEM; a constituit cinci fonduri noi de finanțare; și a început construcția unui

fond de rezervă pentru organizație – ca aceasta să poată activa pe termen lung în beneficiul comunității, în spiritul misiunii pe care

și-a asumat-o.

 

Da, în mod cert procesul de reconstrucție și de creștere s-a întâmplat în ritm alert – atât de nevoie, cât și organic, firesc. Pentru că,

odată ce s-au pornit, acești oameni laolaltă s-au dovedit ca fiind puși pe treabă și greu de oprit. Dar, până la urmă, cine ar vrea să

se oprească, atâta vreme cât fac bine ceea ce fac?! Le doresc succes și ... la mai mare!

 

Ruxandra Sasu

Senior Program Officer 

Civil Society & Philantropy

Romanian-American Foundation
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Experienţa SWIMATHON 2019 pentru Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu Cluj, a fost o provocare şi un nou început în relaţia cu

comunitatea secolului XXI. Sincer mă aşteptam să fie greu şi anevoios drumul către îndeplinirea obiectivului dar am descoperit

oameni pozitivi şi plini de energie pentru care nu există piedici sau probleme fără soluţii. Am descoperit că în ziua de azi

comunitatea nu înseamnă neapărat mulţimea oamenilor care pune lucrurile în mişcare. Comunitatea înseamnă o mână de

oameni dorinici să pună faptele pe primul loc implicând resursa umană şi cea financiară în folosul educaţiei.

 

Îmi face plăcere să cred şi am o convingere personală că atunci când crezi cu adevărat în tine şi în forţele proprii, transmiţi în jurul

tău asta şi cei care împărtăşesc aceleaşi convingeri cu tine fac echipă. Echipa construită pentru îndeplinirea acestui obiectiv a fost

ca un puzzle. Fiecare şi-a pus în valoare calităţile acolo unde a fost nevoie. Fiecare din ei este o valoare în domeniul lui şi pentru

mine personal a fost un real câştig să-i am aproape în această experienţă unică. A fost momentul în care  ne-am etalat valorile şi

am dat startul unui nou început.Îmi place conceptul şi chiar dacă nu l-am cunoscut până acum, mi-a adus plus valoare ca şi om în

primul rând.

 

Prof. Monika Buduşan

 

Convingerea mea este că joaca, experimentarea, curiozitatea și activitățile practice sunt rădăcina umanității și a civilizației. Îmi

doresc să contribui la autonomia tinerilor studenți și la motivația lor de a se implica în acest proces continuu de învățare prin

experimentare.

Donația mea merge de obicei către Fondul Științescu însă mă bucur că vă gândiți la toată lumea :-).

 

David Stroe, 

donator recurent



Andrei Boleac

Carmen Bonaci

Valerică Borș

Rares Brad

Mihai Budusan

Ana-Maria Bugnar

Dorin Bumbu

Valentina Bungardean

Elena Burcea

Mihály  Burean-Szilágyi 

Radu Butnaru

Helga Buzas

Nicoleta Buzea

Oana Calacean

Paul Dan Cantor

Razvan Carnuta

Mone Catalin Catalin

Laura Catana

Vasile Chiriac

Florinel Chirilă

Daniela Sorena Chirita

Vasile Cilean

Andreea Ciobanu

Andreea Cirlanaru

Bianca Cirlanaru

Mihai Ciurtin

Corina Cordea

Camelia Corneanu

Marian Coroi

Andrada Cosma

Sorin Cosma

Vasile Cosma

Adrian Cosmin

Constantin Marian

Craciunescu

Diana Crisan

Razvan Crisan

Nicolescu Cristina

Adina Cristoltean

Andreea Csapo

Emilia Császár 

Valer Cucian

Dicoiu Dacian

Cristiana Danciu

Mircea Danciu

Rusu Daniel

Mateut Daniela

Corneliu Dascalu

George David

Anca Demea

Zsolt  Demeter 

Viorel Deoanca

András  Dézsi 

Ionut Leonard Dima

Roxana Dimulescu

Claudiu Dinu

István  Dobray

Marian Draganuta

Adrian Dragomir

Adina Dragos

 

Gabriel Dranca

Sorina Drumea

Gabriel Duma

Melania Duma

Anca Dumitru

Adriana El-Amour

Petrisor Emanuela

Popa Emilia

Gabriel Enache

Liza Enache

Ana Maria Ene

Cristina Enea

Radu Falnicu

Raul Farcas

Adina Simona Farkas

Loredana Fat

Endre Ferencz

Ildikó  Ferencz

Andrea Ferenczi

Laura Filip

Alexandru-Nicolae Florican

Cristian Fota

Marius Furcic

Péter  Gál 

György  Gáspár 

Dana Gavrea

Gheorghe Gavrilas

Bogdan Gazdaru

Alpár  Gebe

Natalia Gecan

Voluntari

Daniela Aitonean

Teodor Florin Bumb

Alina Paula Chiorean

Valentina Chitic

Eliza-Henrieta Cosarca

Dumitrita Cosovan

Vicol Cristian

Catalin Dan

Adriana Rodica Farcas

Rares Galmati

Adriana Grecea

Emőke László

Alisa Maier

Ioana Man

Mihai Mardari

Ruxandra Mazarescu

Andrei Molnar

Tudor Pojar

Alexandru Puscas

Alexandru Romonti

Roxana Rosca

Melyssa Daciana Sabo

Valentin Stanescu

Donatori
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Dora Abagiu

Alexandra Amarandei

Matei Andra-Gabriela

Andreea Andries

Oana Anghel

Raluca Anton

Cristian Anuta

Bogdan Ardai

Sofia Ardusatan

Mircea Armean

Loredana Asuenci

Mircea-Cristian Baba

Elena Lavinia Badea

Gabriel Badescu

Izabella Bajkó

Anca Balc

Simina Baltuta

Tudor Balus

Sebastian Banc

Cristian Bara

Andrei Baraian

Ion Barbu

Alex Benesu

Ana-Maria Bercean

Lia Beschi

Calin Biris

Serban Biro

Iulian Birtoc

Ovidiu Boesteanu

Alina Boldurean



Ionut Daniel Istrate

Mihaela Iuga

Cristina Ivan

Sándor  Kasa

László  Kelemen

Harold István  Kiss

Csilla Kondrat

Daniel Kontos

Annamaria Kozma-Imre

Gabriel Lapadat

Valko László 

Diana Lelcu

Camelia Lemnaru

Ionut Vlad Liviu

Anca Lucan

Bogdan Lucuta

Livia Doina Lup

Maria Laura Lupou

Bogdan Lupse

Gicu Lupu

Alexandra Macri

Galie Madalina

Dan Magherusanu

David Magherusanu

Oana Maghiar

Mihai Mahalean

Maria Maier

Florin Malutan

Maria Man

Nicoleta Maria Man

Silviu Manea

David Bogdan Maran

Adriana Marginean

Manuela Vasile Maria

Maria Maria

Prodan Marian

Raul Marian

Valentin Marin

Andrei Marincean

Andreea Martin

Kinga Marton

Ionut Mateescu

Alina Matei

Daniela Matei

Nicolae Matei

Nicolae Matei

Emilian Mateut

Emilian Mateut

Ov Maza

Daniel Ovidiu Mera

Paul Mestereaga

Carmen Alina Mic

Ioana Andreea Mihai

Popa Mihai

Oana Mihalache

Karla Mihut

Andrei-Nicolae Militaru

Adrian Daniel Mirastian

Madalina Mirastian

Delia Mircea

Bene Mirel

Alina Miron

Cornel Miron

Stefan Miron

Daria Moholea

Ionut Moisa

Denisa Moldovan

Denisa Moldovan

Oana Moldovan

Sorin Moldovan

Bogdan Morariu

Samuel Morusan

Ioana Mujdar

Ana Maria Muncaciu

Gabriela Munteanu

Horia Munteanu

Anca Muresan

Andrei Muresan

Bogdan Emil Muresan

Cristian Muresan

Diana Muresan

Ionut Muresan

Attila Nagy

Hanna Nagy

Lilla Nagy

Zoltán  Nagy Wolf

Dutu Neag

Manchevici Neaga

Andreea Neagoe

Raluca Nechit

Ioana Necsa

Bogdan Negru

Nicoleta Negru

Anne-Marie Neumann

Radu Nicoara

Aurel Nicolae

Raluca Maria Nicula

Iulian Nistor

Valentin Nistor

Andreea Nita

Alexandra Nuta

Oana Oana

Bianca Olahut

Claudia Florina Olariu

Ban Olimpia

Alexandra Oltean

Andrea Oltineanu

Lavinia Onc

Corina Onet

Maria Simona Oprea

Dora Opris

Ana Maria Oros

Vlad Pacurar

Silvia-Adriana Paius

Aurel Palacean

Mihai Liviu Papadopol

Adrian Parasciuc

Andreea Parfene

Codruta Parjol

Horia Paroiu

Cristian Gelmereanu

Florina Ghelase

Gheorghe Gherlan

Carolina Liana Ghiran

Dorin Goga

Mihai Gorgos

Nicolai Gori

Viorel Grigor

Vremes Grigore

Mircea Cristian Gruia

Corina Doina Gyurkovits

Ionela Haba

Alexandru Habara

Ana Maria Haica

Raluca Oana Haidu

Daniela Hanganu

Voichita-Daniel Hategan

Samuel Haus

Dragos Hazi

Ionut Hens

Marina Herlea

Mirela-Daniela Hirghiligiu

Cristian Hudrea

Cristina Iacob

Adrian Iarca

Bogdan Iasinovschi

Anamaria Igescu

Romina Ilies

Erika Ilonczai

Alin Iosif
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Luminita Racianu

Gabriela Radu

Bogdan Radulescu

Pirvu Razvan

Catalina Ressu

Razvan Rimniceanu

Robert Robert

Dan Roca

Florica Monica Rotar

Alexandra Rotaru

Viorel Rotaru

Andrei Rudisteanu

Carmen Rus

Lucian Rusan

Bogdan Ruscan

Irina Rusneac

Gabriel Rusu

Szidonia Rusu

Andrei Sabau

Dan Salagean

Iosif Salak

Violeta Oana Serea

Cristiana Seserman

Andrei Sestun

Sama Shakhshir

Davide Emanuel Silicato

Liviu Simi

Patrick Simon

Mihaesc Simona

 Lorand Soares Szász 

Mugurel Socaciu

Adrian Soporan

Vasilache Spiru

Ioana Stanca

Marius-Horatiu Stanca

Simona Stanescu

Gulceac Stanislav

Mara Steiu

Diana Stetco

Anne Marie Stroie

Olivia Stupar

Emanuel Suciu

Mihaela Suciu

Nita Sultanie

David Suteu

Peter Szasz

Anamaria Szentgyorgyi

Andra Szilagyi

Flaviu Șuteu

Daniel Tabarcea

Marian Tamas

Izabella Tanasoiu

Tudor Tapos

Todu Tarian

Andrei Tarta

Anda Tatomir

Laurentiu Telechi

Ionut Tepele

Ichim Tereu

Flavius Bogdan Termure

Andreea Ticala

Cosmin Tinta

Cristian Titan

Darius Todor

Mihaela Tomus

Paul Trancioveanu

Cristian Trifan

Ciprian Trimbitas

Andrei Tudorica

Andrei Turi

Iszabela Turi

Emese Tusai

Fillip Urda

Iulian Ursu

Alexandru Ursuleac

Gelu Vac

Ana Vanca

Csilla Nóra  Vanyi

Adrian Vararu

Kinga Varga

Ioana Alina Varga-Bob

Mihai Varutoiu

Ovidiu Vasilas

Stefan Vasile

Claudiu Vasiluta

Bandi István  Vincze

Nadia Visan

Ioan Visovan

Andrada-Maria Vlad

Florentina Vlasin

Remus Voaides

Marina Voinea

Ciprian Vorovei

Ana Maria Witowscki

Liviu Zarnovean

Andreea Zegrean

Borcan Zenitech

Alin Zirbo

Daniel Zlatea

Nastaca Zsurzs

 

 

Donatori Club 100

 

Magor Kádár

(TERRANOVA SRL)

Hunor Kovács

Melania Kovács

Bita Zerbes (VERDANT

ISLE SRL)

 

 

Rares Parvan

Radu Pascal

Mădălina Pașcu

Irina Patriche

Cosmin Paun

Cristina Persa

Nicoleta Pesteleu

Vlad Petean

Ioan Vlad Peter

Ciprian Petric

Natalia-Mihaela Petric

Poliana Petrica

Maria Teodora Ploscar

Ana Maria Ploscariu

Dan Pojar

Adrian Pop

Andra Pop

Ariadna Pop

Bianca Beatrice Pop

Cosmina Pop

Daniel Pop

Marius Pop

Mihai Alexandru Pop

Paul Catalin Pop

Paula Pop

Romana Iulia Pop

Szabolcs Pop

Corneliu Popan

Ioana Popescu

Elena Prisada
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Opțiuni de 
implicare și donații

Plată în numerar

Plată prin bancă

Plată prin POS

Plată prin Debit Direct

În cadrul evenimentelor publice sau la sediul Fundației 

Comunitare Cluj (Strada Țebei 21, corp C, etaj 2)

Depunere în numerar sau transfer. Date bancare: 

Fundația Comunitară Cluj, Cluj, Cluj-Napoca, 

CF 231 02 190 IBAN RO95 BTRL 0130 1205 J303 07XX, 

Banca Transilvania, Cluj-Napoca, cu 

mențiunea pe OP “Proiectul susținut ____________”

Se poate face la evenimentele publice organizate sau la sediul 

Fundației Comunitare Cluj (Strada Țebei 21, corp C, etaj 2)

O formă de donație repetitivă și constantă, prin care donatorul 

se angajează să plătească lunar o sumă fixă, prin debitarea automată 

a contului, la o dată prestabilită, pe o perioadă de timp, cu 

posibilitatea de a fi întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Pentru activarea acestei opțiuni, vă rugăm să luați legătura cu noi

la: office@fundatiacomunitaracluj.ro
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Club 100 FCC

Membrii „Club 100” susțin proiectele Fundației prin cofinanțare și costuri de

funcționare. Ei sunt alături de Fundația Comunitară Cluj, lună de lună, prin

donații recurente. Pe lângă implicarea financiară (Technical Support), membrii

„Club 100” care optează pentru categoria „consilier consultativ” formează

Advisory Board. 

 

Poți deveni și tu unul dintre membrii Clubului 100 FCC, prietenii care  susțin

funcționarea Fundației Comunitare Cluj, prin donații de minim 100 lei/lună

pentru persoane  fizice sau minim 250 lei/lună pentru companii.

Despre Club 100 FCC găsiți mai multe detali pe:

www.fundatiacomunitaracluj.ro/club100
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Strada Țebei, Nr. 21 Corp C Et. 2 lab. 16 cod poștal 400305 Cluj-Napoca

 

office@fundatiacomunitaracluj.ro

 

Fundația Comunitară Cluj

 

fundatiacomunitaracluj.ro

 

 

Contact
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