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Anul acesta, 
Fundația Comunitară Bacău împlinește patru ani. 
Mă simt onorat că am fost parte acest proces de creștere care, 
pentru mine, este inspirațional. Practic, identificăm inițiativele 
locale. Le finanțăm. Sprijinim companiile în a-și construi 
politica de responsabilitate socială. Iar toate acestea le facem 
într-o manieră transparentă, auditată!
Din 2013, în cei trei ani de existență, am oferit finanțări totale 
de 629283,5 lei pentru 62 de proiecte și pentru 149 de burse. 
În 2017 ne propunem să plusăm și să punem Bacăul pe harta 
internațională a hub-urilor comunitare.  

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.

Încurajăm leadershipul, performanța, creativitatea și inovația.

BACĂU
COMUNITARĂ 

Mihai Căprioară,
Director Executiv 
Fundația Comunitară Bacău
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COMUNIUNE
Am fost plăcut surprins să găsesc în Bacău un ONG care 
abordează  filantropia altfel.  O fundație care nu se adresează 
unor nevoi imediate, ci încearcă să construiască, strategic, 
un mediu în care oamenii sunt obișnuiți să aibă inițiative, să 
propună soluții, să se implice, să doneze.  E un drum mai lung, 
mai greu, mai puțin înteles și mai puțin popular. Iar Fundația 
Comunitară Bacău a înțeles  și și-a asumat  acest lucru.  
Rezultatele se văd în timp și se simt în primul rând la nivel de 
mentalitate.  Oamenii sunt încurajați să treacă dintr-o  zonă 
de așteptare,  într-o zona de acțiune. Implicarea înseamnă 
asumarea unor inițiative, efort personal în găsirea soluțiilor 
și responsabilitatea rezultatelor obținute. O abordare care 
aduce în comunitate o dezvoltare sustenabilă.

Nick Vercruyssen,
CEO ISSCO Bacău
Președinte Board 
Fundația Comunitară Bacău
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COMUNIUNE
Comunitatea băcăuană, din perspectiva mea, a unui 
băcăuan get beget, a evoluat extraordinar după 1989. 
A trecut prin toate fazele. De la nepăsarea și inconștiența 
imediat postcomunistă, la senzația de neputință, de 
manipulare și confuzie a perioadei sălbatice ulterioare, până 
la o deșteptare graduală a conștiinței de sine care a 
determinat maturizarea, căutarea și găsirea de soluții.
Momentul Swimathon a fost pentru mine ceva neașteptat 
fiindcă brusc mi-am dat seama că există cu adevarat o 
Comunitate Băcăuană, extrem de activă și prezentă în viața 
cetății. Am avut marea bucurie să cunosc oameni de o calitate 
deosebită, sensibili, atenți, plini de energii și resurse.
În concluzie, fiindcă am facut un bine am primit înapoi însutit.

Dr. Mihai Galinescu,
Șef secție Chirurgie Pediatrică

Membru Board 
Fundația Comunitară Bacău
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În loc să cerem bani pentru proiecte 
din comunitate, ne-am hotărât să cerem 
profesioniștilor să doneze o seară din 
timpul lor și ceea ce au ei mai de valoare – 
experiența profesională. 
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Avem o comunitate. 
Ce facem pentru ea? 

Fundația Comunitară Bacău a ales să o dezvolte, 
pas cu pas, proiect cu proiect. A ales să 
contribuie și să implice resurse, oameni, idei. 
Timpul este singura noastră resursă limitată. Iar 
eu am fost invitată să “donez” 8 ore din această 
resursă, comunității, participând la “8 Hours 
overtime for a good cause”. 
M-am dus din curiozitate și am rămas din 
convingere și admirație. Am întâlnit oameni 
implicați, pozitivi, încrezători, care au donat timp 
și idei pentru a dezvolta patru proiecte propuse 
de comunitatea băcăuană. Au fost 8 ore de 
muncă intensă, cu emoție, empatie, încredere în 
mai bine și rezultate concrete. 
Frumos și folositor! 
Particip cu drag și cu tot ce știu și în 2017! 

8
ore

4
proiecte

30
profesioniști

Irina Stănciuc,
Director SELGROS Bacău 
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În 2016, la cea de-a treia ediție a com-
petiției, organizațiile non-profit și grupurile 
de inițiativă din comunitate înscriu la 
Semimarathon proiecte pentru Educație. 
Acestea vor să reaprindă pasiunea pentru 
știință și tehnologie. 
Pentru că ȘTIINȚĂ + TEHNOLOGIE = VIITOR.
Prin participare ta la Semimarathon, susții 
finanțarea acestor proiecte, care își propun 
o abordare inovativă în predarea științelor 
exacte și dezvoltarea abilităților practice ale 
elevilor.
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Semimarathon Bacău 2016 a fost o experiență 
nouă și inedită pentru noi. S-a pliat perfect pe 
nevoia de strângere de fonduri a proiectului 
nostru. Știam că elevii școlii noastre și părinții 
lor sunt receptivi la nou și se implică în proiecte 
curajoase pentru binele comunității. 

Cu toate acestea, participarea atât de numeroasă 
ne-a luat și pe noi prin surprindere. Noi, cadrele 
didactice, ne-am simțit mai mult ca oricând parte 
dintr-o minunată familie unită și veselă. A fost 
încă o dovadă că școala face educație de calitate, 
că este iubită și că reușește să schimbe viitorul. 

ȘTIINȚĂ + TEHNOLOGIE = VIITOR

100
concurenți 
individual

39
echipe

(152 concurenți)

282
concurenți

(cursa populară)

Ionel-Cătălin Diaconu,
Învățător Școala 10, Bacău
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Pentru noi, Științescu reprezintă 
combinația perfectă între educație și 
școală pe de o parte și timp liber și 
hobby-uri pe de altă parte. Implicarea în 
creșterea și dezvoltarea tinerei generații 
reprezintă angajamentul nostru față de 
comunitatea în care activăm, față de 
mediul înconjurător și nu în ultimul rând 
față de noi ca oameni.

 Adrian Gârmacea, 
Owner Electric Plus Bacău
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Fondul Științescu mi se pare o oportunitate  pentru profesori și elevi 
deopotrivă. Este vorba despre aplicabilitatea noțiunilor ținute la nivel de 
teorie până acum, despre un proiect care oferă spațiu de explorare unor 
tineri pasionați de științele exacte. Este o metodă de învățare 
contemporană pe care am ales să o susțin atât din perspectiva 
antreprenorului ce investește în viitoarea generație de specialiști cât și din 
perspectiva mamei ce investește în viitorul copiilor ei. 

Dana Chiriac, 
Owner Elitemob Bacău

1. Astronomia – punte spre viitor

2. Atelierul de tehnologii 

3. Călătorie în biologie 

4. Clubul Științelor

5. Firma de exercițiu 

6. O școală luminoasă

7. P.R.A.C.T.I.C.- curios și motivat     

Romanian-American Foundation și-a propus să contribuie la 
dezvoltarea filantropiei ca valoare a societății, cu rădăcini 
ancorate în solidaritate și încredere. Cele 16 fundații 
comunitare existente în România reprezintă vehicole eficiente, 
care conduc atât la dezvoltarea filantropiei, cât și la dezvoltarea 
durabilă a comunităților în care își desfășoară activitatea.
Deși tânără, Fundația Comunitară Bacău a reușit să mobilizeze 
importante resurse financiare și umane ca să susțină idei și 
proiecte menite să aducă schimbări în bine în viața membrilor 
comunității. Avem încredere că și pe 
viitor comunitatea va răspunde prezent la 
inițiativele Fundației Comunitare Bacău, 
pentru ca împreună să-și îndrepte energia 
și resursele pentru a face o diferență 
semnificativă în viața băcăuanilor.

PROIECTE FINANȚATE 2016

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează 
pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor până la 19 ani, implementat în 
Bacău de Fundația Comunitară Bacău (FCBc), alături de Romanian-American Foundation 
(RAF) şipartenerii locali Barrier și Dedeman.

Dolores Neagoe
Director de programe – Societate Civilă și Filantropie

Romanian-American Foundation 
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... sau despre locul unde oamenii devin supereroi

Platforma de strângere de fonduri 
pentru cauze și proiecte din comunitate, 
deghizată într-un concurs de înot. 
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80
înotători

>1000
oameni

8
cauze

“Luminează viața nevăzătorilor” este o idee pe 
care ne-o doream să devină realitate. Și am simțit 
că poate face valuri. În Bacău, Swimathon a de-
venit mai mult decât un eveniment de strângere 
de fonduri. Este o comunitate de oameni activi, 
implicați,  prezenți cu inițiative, soluții și suport. 
Am vrut să fim parte din această 
comunitate. Proiectul nostru a adunat în jurul lui 
prieteni, colaboratori și chiar oameni pe care nu 
i-am cunoscut până atunci. Am primit telefoane 
de la persoane care au vrut să contribuie fie ca 
înotători, fie ca sponsori sau donatori. Împreună 
am pus bazele acestui proiect,iar în curând vom 
începe cursul pentru specializarea de maseur 
profesionist.  Persoane nevăzătoare vor avea 
acces la o calificare și oportunitatea de a munci.  
Viitorul unor oameni va fi schimbat. 

Swimathonul este “triggerul” pe care l-au 
creat oamenii cu inițiativă și cu implicare, 
pentru cei care vor să fie activi în societate, 
dar nu știu unde și cum să o facă.

 Marchiș  Cătălina  
Owner PhysioKinesis Bacău

 Gabriel Ursache – donator și înotător
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INIȚIATIVE FINANȚATE PRIN 
SWIMATHON BACĂU  

Să facem valuri pentru Andreea Teatrul Gâșteni

Ambiția ei ne-a făcut să ne mobilizăm și să luptăm 
pentru ea. Andreea are nevoie pe lângă terapie, de 
adaptarea apartamentului în care locuiește pentru 
ca transferul și deplasarea ei să fie mai ușoare.

În Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Răcăciuni - terapia prin teatru a 

transformat vieți și a creat Teatrul Gâșteni. Actorii, 
beneficiari atât ai Centrului Răcăciuni cat și a altor 

centre din județul Bacău au dat un alt sens 
existenței lor, dincolo de tratamente, pastile și 

stigmatizări.

2    16 
1

Am sesizat abordarea “te învăț să pescuiești” și 
am considerat oarecum firesc să fim parte 
dintr-un eveniment gândit să angreneze 
comunitatea în acest fel. Din perspectiva 
business, comunitatea educată, activă este 
o comunitate sănătoasă, pregătită pentru 
inovație și calitate. Dorim să fim parte a unui 
astfel de proces de creștere mai ales aici, la noi 
acasă, în Bacău.

Angelica Șmil-Bobouțanu 
Director General Salbac

2
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Vrăncenii pentru Cătălin!

Luminează viața nevăzătorilor

Conect-S

10+ (Atelierul Performanței)

Cantina Socială

YouthBank

Sprijinul financiar acordat lui Cătălin - copil cu 
handicap fizic, elev al Colegiului Național 
,,Gheorghe Vrânceanu” Bacău - în scopul protezării 
membrului inferior.

Trăind într-o societate care uneori este oarbă la 
nevoile pe care aceste persoane le traversează, 
alături de Asociația Nevăzătorilor Bacău, luptăm 
să le redăm sentimentul de normalitate și să le 
ofere demnitatea de a fi reconsiderați și integrați 
în comunitate.

Nevoia căreia i se adresează proiectul este 
organizarea a 2 cursuri de comunicare pentru 50 
de medici, asistente, infirmiere din secțiile Bloc 
Operator Pediatrie, ATI Pediatrie, Secția Chirurgie 
și Ortopedie Pediatrică, cursuri care să determine 
o schimbare substanțială, profundă a interfeței 
personal medical - pacienți.

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, una dintre școlile 
de prestigiu ale județului, implicată activ în viața 

comunității, cu proiecte și parteneriate 
numeroase, în care sunt implicați elevii și părinții, 
nu dispune de o sală de festivități/un amfiteatru. 

Aceasta este una dintre nevoile cu care ne 
confruntăm

Proiectul are ca obiectiv imediat realizarea unei 
Cantine Sociale pentru a oferi ajutor umanitar 

persoanelor din municipiul Bacău care nu-și pot 
acoperi nevoi elementare de viață. 

YouthBank este un program de voluntariat pentru 
liceeni. El își propune să răspundă la nevoia de a 
avea cât mai multi tineri dispuși să se implice în 

problemele comunității, de a-i încuraja să își 
identifice nevoile, să gândească soluții și să 

găsească resurse financiare pentru a le 
implementa.

4

6

8

3

5

7
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Live2Lead este un eveniment revoluționar 
creat pentru a te inspira și a dezlănțui energia și 
puterea, capabile să te transforme pe tine și lumea 
din jurul tau.
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Organizat de grupul de inițiativă Live2Lead 
Bacău, constituit din Vercruyssen Nick Gerard, 
Tatiana Șoldeanu, Cornel Bogza, Live2Lead este o 
experiență oferită liderilor și conceputa pentru a 
echipa participanții cu noi perspective de 
LEADERSHIP și BUSINESS, instrumente practice și 
idei cu viziune. Conferința a reunit sute de 
persoane interesate de domeniul dezvoltării 
personale.

Program finanțat: YouthBank
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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 Youth-
Bank 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. 
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YouthBank a fost pentru noi, tinerii cercetași din 
Centrul de Cercetași ”Sf. Nicolae” Karpen actorul 
relevant din comunitatea băcăuană care ne-a 
asigurat resurse materiale și sprijin în 
implementarea proiectului. Ca beneficiari ai 
finanțării YouthBank, alegem să inițiem proiecte 
instructiv-educative pentru că misiunea noastră 
se bazează pe un sistem puternic de valori ce ur-
mărește dezvoltarea personală dar și construirea 
unei societăți în care oamenii sunt împliniți ca 
indivizi și capabili să-și asume un rol educativ. 

„Noptea Interact” - organizarea mai multor 
ateliere cu tematici diverse, unde cei prezenţi au 
şansa de a-şi dezvolta abilităţile sau chiar de a căpăta
unele noi, prin metode interesante şi captivante.
 
“COOLtural “ - organizarea a patru activităţi cu 
caracter cultural- artistic, dintre care trei vor fi 
organizate sub forma unor concursuri de talente 
pentru liceeni.

“ExplorIT” - un concurs ce își propune 
implementarea unor metode creative de învățare și 
cunoaștere a informaticii și nu numai. Participanții 
sunt  elevi din mai multe județe ale țării. 

Primul ajutor sunt eu - fiecare om interesat 
și implicat, indiferent de vârstă, trebuie să să aibă 
cunoștințe minime de acordare a prim ajutorului, pe 
care, mai apoi, să le aplice în caz de urgență, în 
situația unui accident ce-l va surprinde în viața reală.
 
Teatrul Zâmbetelor - copii defavorizati din mediul 
rural participă  la diferite activități sociale și culturale 
pe parcursul unei zile. 

Treasure Hunt - joc interactiv de vânătoare menit 
să pună la încercare spiritul de echipă, orientarea în 
spațiu și perspicacitatea participanților din diferite 
licee. 

Faptul că ideile noastre se deghizează în sursă de 
curaj și susținere pentru ideile altor tineri, care 
prin noi generează schimbare și aduc un plus de 
inovație în comunitate, este o experiență pentru 
ambele părți. Și merită trăită! 
În YouthBank am simțit că sunt încurajată să 
gândesc, să fiu liberă și să dau viață ideilor mele.  
E un program în care mi-am dezvoltat abilități, 
mi-am descoperit  calități, dar și defecte. 
De aceea, va fi mereu parte din mine! 

Un pas mic spre oportunităţi uriaşe!

 Dana Andronic
coordonator Centrul de Cercetași ”Sf. Nicolae” Karpen Bacău

Maria Marchiș 
membru YouthBank

PROIECTE FINANȚATE 2016

01

02

03

04

05

06
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Oameni, Locuri, Parteneriate
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Proiectul “Oameni, Locuri, Parteneriate”: de la 
Inițiativele Tinerilor la Hub-uri Comunitare (PPP) 
are ca scop înființarea, suportul și susținerea de 
Hub-uri Comunitare conduse de tineri în 
comunități marginalizate.   

This project aims at setting up, supporting and 
sustaining youth-led Community Hubs in 
marginalised communities in eight European 
countries: Germany, Italy, Greece, Romania, 
Spain, Czech Republic, Slovakia and Sweden. 
   

Jochen Schell, 
Youth Empowerment Partnership Programme
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P     rogram dedicat îmbunătățirii 
calității experiențelor trăite în contextul 
medical și ai comunicării între personalul 
medical, pacienți, medici. Finanțat prin 
Fondul de İnvestiții în İnițiative (Fİİ)
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Cred că, dintre toate lucrurile bune obținute în 
urma cursului, cel mai important a fost că foarte 
mulți oameni și-au înțeles valoarea și s-au
transformat din simpli executanți în persoane 
inovatoare. Și, trebuie să vă asigur, calitatea 
echipei a crescut rapid, într-un mod uimitor!

Schimbări au fost. 
Am observat o comunicare mai bună 
în cadrul secției, î ntre colegi, dar mai 
alea cu aparținătorii ( părinții copiilor) .

Comunic mai ușor cu pacienții și cu colegii de 
serviciu. Empatizez cu pacienții și familiile lor. 
Încerc să nu mă mai las afectată de problemele 
personale ale celorlalți, dar răman alaturi atât cât 
mi se permite.
Nimic nu e ușor. Totul e un suiș și un coborâș 
continuu. O luptă cu noi și despre noi.
Mediul de lucru? Mult îmbunătățit. Pentru cine 
nu ne simțea prezența, acum suntem ... prezente 
... am rămas mai legate, colaborăm
mult mai bine colegial.

Dr Mihai Galinescu
Șef Secție Chirurgie Pediatrică, 

Spitalul Județean de Urgență Bacău

Dr Irina Lăcătuș
Spitalul Județean de Urgență Bacău

Grajdeanu Nela
Asistent principal

Spitalul Județean de Urgență Bacău
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143.033

175.173

151.569

200.000

2013 2014 2015

13 19 24

35 67 32

121

Nr.
Granturi

Nr.
Burse

Nr.
Proiecte

TOTAL:  629.283,5 lei

Granturi Burse Proiecte

19

15

2

157.108,5

2016

7.360 (2 grant)

30.196 (6 granturi)

253.752 (46 granturi)

3.646 (2 granturi)

6.653 (1 grant)

50.882 (13 granturi)

Sport
14.010 (1 grant)

Alte domenii
34.300 (5 granturi)

GRANTURI ACORDATE / DOMENIU
2013-2016

2013 2014 2015

MECANISME LOCALE DE STRÂNGERE DE FONDURI

// SEMIMARATHON
(3 ani, 2014-2016)

// SWIMATHON
(4 ani, 2013-2016)

81.000

60.560

121.400

11

9

10

105

68

113

Cauze:
38

Fonduri atrase:
262.960 366

91.255,13 10 1356

CauzeFonduri atrase

2016

8

80

70.330,05
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2    16

Live2Lead
9%

Fond regenerare urbana
1%

Erasmus
12%

Fond sanatate
1%
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39%

Swimathon
15%
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3%
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279.683

Venituri

Cheltuieli

Venituri (lei) Cheltuieli (lei)

* 10.000 lei fonduri publice
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368.032,22
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Mulțumește tuturor celor care au fost              

alături de 
COMUNITATE!
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2017
PROGRAME PENTRU EDUCAȚIE
PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ
MECANISME DE MOBILIZARE A COMUNITĂȚII

01
02

03

04

06

0708

09 05

Fondul Științescu 
ianuarie- decembrie 

Fondul 
Laboratoarele Performanței Fondul de Burse

Programul YouthBank

Vital Signs

Semimarathon 
25 septembrie

Swimathon 
iunie

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

atives to Community Hubs” 
– 2016-2018

8 ore de muncă 
peste program

aprilie
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