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FUNDAȚIA 

Suntem o instituție nonguvernamentală care mobilizează resurse 
și le direcționează spre nevoi identificate în comunitate.

Finanțăm idei, proiecte, organizații și grupuri de inițiativă care 
propun și oferă soluții de impact la nevoi locale.

Construim mecanisme dinamice de FUNdraising pentru 
ONG-uri și grupuri de inițiativă.

Incurajăm leadershipul, performanța, creativitatea și inovația.

BACĂU
COMUNITARĂ 
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ÎMPREUNĂ
Noi credem că fiecare persoană poate fi o 
resursă. Susținem inițiativa și implicarea! 
Încurajăm leadershipul, performanță, 
creativitatea și inovația. Identificăm, 
administrăm și mobilizăm resurse în Fonduri 
și Programe prin care finanțăm idei, proiecte, 
organizații non-guvernamentale și grupuri 
de inițiativă care propun și oferă soluții de 
impact la nevoi locale. Scopul nostru este ca 
împreună să construim o comunitate 
puternică! Mulțumim celor care au înțeles 
că șansele de a obține rezultate pe termen 
lung și o schimbare reală la nivelul unei 
comunități cresc atunci când există impli-
care și simplul act de donație este trans-
format în filantropie strategică. Le suntem 
recunoscători ce ne-au fost alături și în acest 
an.

Mihai Căprioară,
Director Executiv 

Fundația Comunitară Bacău
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În loc să cerem bani pentru cauzele pe care le 
susținem, ne-am hotărât să cerem 
profesioniștilor să doneze o seară din timpul lor 
cu ceea ce au mai de valoare – experiența 
profesională.

Împărțiți pe echipe, ei lucrează timp de 8 ore 
pentru a găsi soluții la problemele identificate de 
organizațiile participante și gândesc împreună cu 
acestea planuri de gestionare, marketing, 
financiare etc., cât și pași concreți de acțiune în 
vederea atingerii obiectivelor curente ale 
organizațiilor. 

Prima ediție de 8 ore peste program pentru o 
cauza bună a însemnat 4 proiecte, 
26 profesioniști voluntari și 8 ore de colaborare, 
inspirație și rezultate.

8
ore

4
proiecte

26
profesioniști
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Există mai multe bucurii esențiale. Una dintre ele 
este cea a mișcării. Mișcarea înseamnă viață, 
înseamnă sănătate. Mișcarea poate aduce 
bucurie, iar bucuria se cere a fi împărtășită! 

Semimarathon Bacău  2015 a însemnat  la 
individual efortul de 21 km  a 100 concurenți. 
La ștafetă, aceeași distanță  a fost acoperită de 
152 de concurenți grupați în 39 de echipe, 
reprezentând instituții, Ong-uri, companii, familii 
sau prieteni. A fost precedat de  cursa populara 
care a adunat la start  282 de persoane . 

Acest  eveniment a avut cauză finanțarea 
Fondului aCORDD pentru Bacău. CORDD este 
acronimul Comunității Oamenilor Responsabili 
pentru Dezvoltare Durabilă. Fondul are ca scop 
stimularea și susținerea inițiativelor ce vizează 
direct orașul nostru. 

Mișcarea înseamnă viață, înseamnă sănătate.

100
concurenți 
individual

39
echipe

(152 concurenți)

282
concurenți

(cursa populară)
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Programul “aCORDD pentru Bacău” 
este un mecanism de fundraising pentru idei și 
proiecte locale.

El este construit pe relația antreprenor local - 
client - comunitate și are la bază cardul CORDD          
(Comunitatea Oamenilor Responsabili pentru 
Dezvoltare Durabilă). 

Antreprenorul implicat în „aCORDD pentru 
Bacău” știe că o afacere de succes înseamnă 
mai mult decât profit financiar. Își asumă rolul 
de leader și transformă relația cu clienții într-un 
parteneriat strategic de dezvoltare a afacerii și a 
comunității. 

Comunitatea Oamenilor Responsabili 
pentru Dezvoltare Durabilă

antreprenori locali parteneri ai programului.
10
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... sau despre locul unde oamenii devin supereroi
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SWIMATHON este o platformă de atragere de 
fonduri pentru cauze din comunitatea locală. 
Este un mecanism prin care comunitatea se 
întâlneşte, interacționează şi se implică să 
strângă fonduri pentru proiectele pe care le 
consideră relevante. 

Swimathon arată ca o competiție de înot. Însă 
este un prilej în care grupurile de inițiativă și 
ONG-urile  își fac cunoscute proiectele. 
Comunitatea  își identifică resursele umane și 
financiare   și se mobilizează pentru a susține 
implementarea acestor cauze. Iar impreună 
crează realități construite pe valori comune. 

2015 a însemnat a treia ediție de Swimathon. 11 
cauze înscrise, 21 echipe de inot, 120 înotători, 30 
de companii care au susținut proiectele înscrise, 
sute de susținători persoane fizice și peste 1200 
de oameni prezenți în Bazin la eveniment.

Locul unde oamenii devin supereroi

120
înotători

30
companii

>1200
oameni

11
cauze

21
echipe de înot
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INIȚIATIVE FINANȚATE PRIN 
SWIMATHON BACĂU  

Asociaţia Lumina

Youthbank

Asociația Iubim Natura Bacău

Pas în viitor

Cetățeni activi pentru Bacău

O șansă la demnitate- copii 
şi tineri diagnosticaţi cu boli 

incurabile vor avea primul 
spital specializat din România 

în îngrijire paliativă pediatrică.

Tinerii liceeni voluntari 
constituie, promovează și 
administrează  fondul de 

finantare pentru proiectele 
altor liceeni

Grădina din curtea școlii, 
educația ecologică a elevilor 

și crearea în cadrul Școlii 
Gimnaziale ”Mihai Drăgan” 

Bacău a unui spațiu de 
învățare afară.

Grupul de inițiativă Pas în 
viitor - campanie de strângere 
de fonduri pentru acordarea 
de burse copiilor din 
comunele Livezi și Berzunți, 
care nu se pot susține la liceu. 

Cetățeni activi pentru Bacău, 
Laboratorul de democrație 
- crearea cadrului de dialog 
între cetățeni și aleșii locali.

2015 1

3

4

5

2
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Fundația de Sprijin Comunitar

Inner Wheel

Organo Moldova

Un zâmbet de Urgență

Un zâmbet pe chipul lui 
Alexandru-  fonduri pentru 
un băiețel de 11 care acum 
cinci ani a trecut printr-un 

grav accident în gospodăria 
părinților, în urma căruia a 

suferit arsuri de gradul III și IV, 
pe 45% din suprafața corpului

Inner Wheel - Susține 
excelența- sustinerea  elevilor 

care studiază muzica, în 
scopul  cultivării  talentului  

pentru care și -au descoperit 
o vocatie, de la Colegiul de 

Artă  George Apostu.

Organo Moldova - Speranța la 
viață - o luptă împotriva bolii, 
a durerii, a morții, pentru 
viața Casandrei, diagnosticată 
cu cancer la 7 ani! 

Grupul de inițiativă Un 
zâmbet de Urgență - dotarea 
Unitatății de Primire Urgențe 
Pediatrice și Sectia de 
pediatrie a Spitalului 
Judetean de Urgentă Bacau 
cu jucării, televizoare, 
instrumente medicale  
prietenoase vizual, folosite în 
interacțiunea cu copiii și 
dezvoltarea unor  mecanisme 
de comunicare si socializare 
între copii, părinti, cadre 
medicale și personal auxiliar. 

6

7

8
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Programul se adresează şcolilor, liceelor şi 
universităţilor din judeţul Bacău şi are ca scop 
sprijinirea instituţiilor de învăţământ în 
dezvoltarea de laboratoare şi tehnici de predare 
moderne, pentru un învăţământ performant.

Realizarea unei hale în care să funcționeze 
atelierele pentru specializările și calificările nou 
introduse în oferta educațională a Colegiului 
Tehnic de Comunicații “Nicolae Vasilescu Karpen” 
Bacău: TEEA – Tehnician Electrician Electronist 
Auto; TIE – Tehnician în Instalații Electrice; 
Școala Profesională – Electronist Aparate și 
Echipamente).

Crearea și dotarea de laboratoare de informatică 
în 3 școli din mediul rural. 

Inițiative și proiecte  finanțate

Împreună pentru un învăţământ performant
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YouthBank este un program de voluntariat și 
antreprenoriat social, în care liceenii învață să  
se implice în problemele comunității. La baza 
conceptului YouthBank stă faptul că tinerii sunt 
cei care vor modela viitorul. Membrii YouthBank  
construiesc, promovează și administrează 
transparent un fond de finanțare. Din acest fond 
sunt finanțate proiecte ale altor liceeni. 

Beneficiarii direcți ai programului sunt echipele 
de liceeni care aplică cu proiecte pentru a 
obține finanțare din Fondul YouthBank. 
Beneficiarii indirecți ai programului sunt miile de 
liceeni angrenați în acest mecanism dinamic. 
Și nu în ultimul rând, beneficiar al acestui 
program este chiar comunitatea unde acești 
tineri trăiesc. 

Investind timp, bani și energie în tinerii ei, 
comunitatea are șansa de a-și forma viitori adulți 
responsabili, implicati, cu inițiative și conștienți 
de ceea ce, la randul lor, îi pot oferi. 

Un pas mic spre oportunităţi uriaşe!
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YouthBank  

12.766 17.232
1.686 4.000

128 Granturi

1 Membrii echipei YB2

Membrii echipei YB
Membrii echipelor de proiecte

13

30

20

41

2014 20152014 2015

 INIȚIATIVE ALE LICEENILOR FINANȚATE 20
15

 
Noaptea interact 
Echipa Interact 

Club Bacău 

04

Bacăul prin ochii artei 
Echipa Artistico

Fii super artist 
pentru o zi 

Echipa Interact Club Bacău

Take a book. 
Return a book 
Echipa AVAN(t)

01

02

03
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20
15

 

Reteaua Socială 
Echipa Cercetașii 
de la N.V Karpen

Atelierul Noi Facem 
Echipa 

Croitorii viitorului

Before i die 
Echipa Livings

NO NAME

Discover Yourself 
Echipa Be yourself 

Spunem DA educației 
Echipa 

Eminența Pro Vranceanu

Colour power 
Echipa 

Art workers 

05

06

07 08

09

10

11
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Investește în viitor!
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Numele ne dă identitate. Un fond numit este 
modalitatea prin care persoane implicarea 
companiilor locale in comunitate capătă 
personalitate. Arată valorile, preocupările 
companiei și un mod de  trăi și de a acționa. 
Pentru Pambac , implicarea a însemnat 

EDUCAȚIE.
Fondul de burse Pambac este un fond de burse 
educaţionale şi de performanţă. În anul 2015, 
fondul în valoare de 30500 lei a susținut 18 
burse. Este modalitatea prin care Pambac 
transmite un mesaj în comunitate: este nevoie 
de implicare şi excelenţă în tot ceea ce facem. 
Mecanism unicat in Bacau, Fondul numit este o 
modalitate performantă de exprimare a valorilor 
unei companii. In cazul Pambac: educație, 
performanță, viitor.

Investește în viitor!

30500
lei

18
burse
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143.033

175.173

151.569

200.000

2013 2014 2015

13 19 24

35 67 32

1 2 1

Nr.
Granturi

Nr.
Burse

Nr.
Proiecte

TOTAL: 472.175

Granturi Burse Proiecte

SUPORT FINANCIAR 
ACORDAT ÎN  COMUNITATE

2013 2014 2015

MECANISME LOCALE DE STRÂNGERE DE FONDURI

// SEMIMARATHON
(2 ani, 2014-2015)

// SWIMATHON
(3 ani, 2013,2015)

81.000

60.560

121.400

11

9

10

105

68

113

Cauze:
30

Fonduri atrase:
262.960 286

52.337 3 656

CauzeFonduri atrase

5.870 (1 grant)

24.896 (4 granturi)

154.271 (36 granturi)

3.646 (2 granturi)

6.653 (1 grant)

31.449 (9 granturi)

Sport
14.010 (1 grant)

Alte domenii
33.000 (3 granturi)

GRANTURI ACORDATE / DOMENIU
2013-2015
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Semimarathon
12%

Card comunitar
10%

FondPambac
9%

Swimathon
27%

11even
1%

YouthBank
13%

Fondul de burse
3%

Laboratoarele
performantei

12%

Programul National
(ARC, FFRC, RAF)

19% SURSA
VENITURI

Granturi
26%

Burse
15%

Proiecte comunitare
11%

Evenimente, ateliere, comunicatii
16%

CHELTUIELI

VENITURI TOTALE: 

238.593 lei

CHELTUIELI TOTALE: 

279.683 lei
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APCNF

„FERDINAND I”

Mulțumim tuturor celor care au fost  alături de noi!
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Mulțumim tuturor celor care au fost  alături de noi!
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2016
PROGRAME PENTRU EDUCAȚIE
PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ
MECANISME DE MOBILIZARE A COMUNITĂȚII

01
02

03

04

06

0708

09 05

Fondul Științescu 
ianuarie- octombrie 

Fondul 
Laboratoarele Performanței Fondul de Burse

Programul YouthBank

Cardul comunitar “aCORDD 
pentru Bacău”

Semimarathon 
25 septembrie

Swimathon 
25 noiembrie

YEPP - “People, places, part-
nerships: from youth initi-

atives to Community Hubs” 
– 2016-2018

8 ore de muncă 
peste program

18 martie
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fundatiacomunitarabacau@yahoo.com
secretariat@fundatiacomunitarabacau.ro
www.fundatiacomunitarabacau.ro
0742 153 885


