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A fost odată ca niciodată un Bacău care a știut
că are puterea de a se reinventa. Că dincolo de
cei peste 50 000 de oameni plecați, dincolo de
gropi, lipsa autostrăzilor și frustrarea zilelor fără
apă curentă, forța unui oraș stă în oamenii care
investesc în propriul potențial.
Și nu, în această poveste nu a venit un Făt -Frumos
salvator ci, în mod suprinzător pentru unii, oamenii
au decis să se salveze singuri.
Pentru că în lumea reală problemele se rezolvă
cu efort susținut, cu strategii, implicare și voință.
Ai mereu opțiunea tânguirii în fața unui imaginar
zid al plângerii sau libertatea de a alege să pui
lucrurile în mișcare. Și atunci când stârnești un val,
remarci că există un oraș. Viu, interesant și gata să
se poziționeze pe o hartă contemporană.
A fost anul în care peste 1700 de oameni au alergat
pentru educație. Vara în care am scos arta în stradă
și am văzut schimbarea pe care o mână de tineri
o pot face în satul lor. Anul în care proiectele
muncite la 8 hours overtime au crescut cât altele
în cinci. Au fost douăsprezece luni de uimire vizavi
de spiritul civic, numărul de voluntari, creatorii de

valoare dispuși să contribuie, companiile care au
înțeles investiția în comunitate prin crearea de
contexte culturale, sportive, ecologice, fonduri de
burse sau fonduri numite!
Nici nu am vrut să prezentăm cifre când sensul a
stat mai mult ca întotdeauna în oameni, în emoția
și entuziasmul lor, în bucuria lor de a se exprima
în contexte comunitare. Anul 2018 a fost anul
inițiativelor de tot felul, a comunităților autoorganizate și a emoțiilor transpuse în evenimente
publice. Pentru că asta avem în comun. Emoții,
experiențe, și un oraș.
Da, a fost un an plin care ar fi putut fi redat în
cifre. Dar ele, poate, i-ar rata spiritul. Pentru că
doar oamenii pot să formeze o comunitate. Nu
cifrele. Și atunci tot oamenii pot să pună în cuvinte
experiențele.
Așa că anul acesta am scris povești. Așa cum leam văzut noi, cei implicați. Povești despre bine,
schimbare, transpirație, lacrimi, bănci și medalii.
În 2019 trăim împreună alte experiențe. Sperăm
că le veți povesti voi în 2020!
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VIZIUNE
Un Bacău activ conștient, implicat, inovator, performant,
conectat intern și extern.
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MISIUNE
Activăm, unim și susținem oameni, inițiative și comunități
din Județul Bacău pentru a defini și manifesta potențialul
propriu de dezvoltare.
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emimaraton înseamnă multe. Înseamnă
alergare, premii, muzică, copii (muuuulți copii),
tineri, adulți, bătrâni, tricouri, puncte de hidratare
și ooooo daaaa, medalii! Doar 1600. Cling, cling,
cling. Datorită Semimaraton 2018, atunci când aud
cuvântul medalii, ăsta-i sunetul care-mi vine în
minte.

SEMIMARATON
Roboți din lego cu telecomandă, săpunuri și creme din plante, forme care mai
de care făcute cu un stilou 3D și alte proiecte de genul acesta în care profesorii
își iau elevii de mână și fac științele mai atractive. Se întâlnesc în afara orelor de
program și crează și se bucură de o educație care le arată că știința e chiar mișto
și că nu înseamnă doar pagini întregi de teorie și o notă la final de an. Și asta
înseamnă Semimaraton.
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Ce mai înseamnă Semimaraton? Înseamnă educație, comunitate, voluntariat.
Aproape că n-ai putea spune, nu? Semimaraton înseamnă ȘI asta.

Echipe de oameni care încep de la un număr
format dintr-o singură cifră până la 3 cifre și
care parcurg împreună o distanță micuță dar
ÎMPREUNĂ. Creativitate, culoare, imaginație dar
mai ales energie. Dacă nu ai fost acolo până acum,
imaginează-ți zeci de echipe formate din 5, 10,
50, 100, 200 de oameni, fiecare cu o identitate
vizuală proprie, fiecare cu un slogan propriu,
fiecare echipă așteptând să se dea startul. Și asta
este doar partea din timpul Semimaratonului.
Imaginează-ți toate detaliile organizatorice și
câtă energie a fost investită până atunci. Și asta
înseamnă Semimaraton.
Voluntari care în timpul semimaratonului fac un
adevărat maraton. Sunt acolo primii și pleacă
ultimii. Și au mai făcut câteva chestii și timp
de câteva zile pregătitoare. Cei mai mulți sunt
adolescenți, pentru că cel puțin în Bacău, cultura
voluntariatului nu a penetrat încă mentalitatea
adulților sau a tinerilor. Dar nu generalizăm.
Eu sunt impresioantă de a adolescenții care aleg
să petreacă câteva ore bune fiind ”aici și acum”.
Ce poate învăța un adolescent în timp ce face
voluntariat? Aș putea scrie pagini întregi despre
asta dar mă voi rezuma la doar câteva lucruri: să

coordoneze, să organizeze și să se organizeze, să
fie responsabil, punctual, să comunice și probabil
unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le
înveți în voluntariat este să lucrezi în echipă și să
îți dai seama că vorba aia ”unde-i unul nu-i putere,
unde-s mulți puterea crește” chiar e pe bune mai
ales când și dacă reușești să faci o diferență între
ceea ce ai realizat atunci când erai singur și ceea
ce ai realizat atunci când ai facut un lucru să se
întâmple împreună cu o echipă. Și asta înseamnă
Semimaraton.
Mă repet : Ce înseamnă Semimaraton? Abia aștept
să vină momentul în care la întrebarea asta vom
răspunde: Semimaraton înseamnă educație,
comunitate, voluntariat dar ȘI tricouri, medalii,
premii etc. Dar astea-s mai puțin importante.
Semimaraton înseamnă că alerg pentru o cauză,
înseamnă că fac parte din comunitatea locală de
suporteri și oameni de acțiune care aleargă pentru
un scop, care aleargă pentru educație :)
Mihaela Enea este Coordonatoarea (da, cu C)
voluntarilor, omul cu energia, organizarea și
viziunea măreață a unui oraș căruia îi pasă de
propriile comunități.

PARTENERI:
GEORGE APOSTU
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ivezi, satul în care a crescut Livada cu Tineri

„Pentru că suntem niște copii, oamenii nu ne iau
în seamă. Și nici nu ne dau prea multe speranțe.
Chiar astăzi am vorbit cu un domn mai în vârstă. Iar
când a plecat, a spus doar atât: < aici, nimic nu mai
poate fi schimbat >.”

HUB LIVEZI
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Am mai avut proiecte în satele de pe lângă Bacău.
Acele locuri uitate parcă de lume, fără apă curentă,
drumuri asfaltate, cu abandon școlar și mulți,
foarte mulți dezrădăcinați, alungați de sărăcie
spre alte țări. Proiecte gândite să-i ajute pe cei
care par să nu se poată ajuta pe sine.

au trăit, i-au făcut să iasă din rolul de observatori și
să devină activi în rezolvarea problemelor pe care
le vedeau în jurul lor. Au aflat că pot fi importanți
pentru comunitate, că ideile lor pot fi ascultate și
au învățat să caute și să găsească oamenii care să
îi susțină.

Proiectul acesta era altfel. Și nu pentru că era
construit pe o metodologie complicată și
sofisticată, ci pentru că te forța să vezi dincolo de
ceea ce era simplu de văzut: nevoia.

Echipa formată în acest proiect și-a asumat
responsabilitatea de a fi nucleul unei schimbări,
aducând în jurul ei municipalitatea, biserici, școli
și mulți oameni. În doi ani, tinerii au organizat
două festivaluri, competiții sportive, acțiuni de
strângere de fonduri, intervenții sociale, ateliere
de învățare și creație și la rândul lor, au format alți
tineri.

Proiectul „Oameni.Locuri.Parteneriate.” propunea
o intervenție în comunitățile rurale dezavantajate
și oferea o nouă perspectivă asupra ajutorului pe
care acestea îl primeau. Ajutorul nu eram noi, nu
erau „străinii”, nu erau oamenii de la oraș dornici să
doneze hăinuțe, mâncare sau rechizite. Ajutorul
pe care aceste comunități îl primeau erau chiar
oamenii care trăiesc acolo. Cultivarea resurselor
interne pe care comunitatea să se poată dezvolta
natural și sustenabil.
Motorul proiectului au fost tinerii, acea parte
dintr-o comunitate care îi da identitate și îi poate
determina viitorul. A durat aproape un an ca zece
tineri din șase sate, dintr-o comună băcăuană,
să simtă că locul în care s-au născut și au trăit o
viață, le aparține și lor. Atelierele de dezvoltare
personală, exercițiile de public speaking,
trainingurile și alte experiențe pe care aceștia le-

Nu am schimbat comunitatea în doi ani de zile.
N-am asfaltat drumuri, apa curentă încă nu există,
iar cei plecați în alte țări s-au întors acasă doar de
sărbători. Dar în locul unde existau doar nevoi
și schimbarea nu părea posibilă, există acum
oameni dispuși să găsească soluții. Și poate cel
mai important, există acum tineri ce vor continua
să crească și să transforme locul în care trăiesc.
Mult timp după ce noi vom fi deja plecați spre alte
comunități și alte proiecte.
Gianina Ozturk este Director de Programe al
Fundației Comunitare Bacău, “grădinar în Livada cu
Tineri și omul priceput la parteneriate.

PARTENERI:
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Pentru că deține o societate de mărime medie,
Adrian a avut întotdeauna contact cu mediul
asociațiilor și al fundațiilor.A fost mereu
solicitat să ajute diverse cauze sociale sau să
sponsorizeze inițiative locale, iar spiritul său
critic, care se intensifică și mai mult atunci când
vine vorba de probleme sociale, nu l-a lăsat să
nu se implice. Dar nu doar spiritul comunitar
l-a menținut în această cursă pentru implicare.
Legea prevede ca 20% din impozitul pe profit să
fie direcționat către o asociație sau o fundație,
iar dacă acest lucru nu se întâmplă până la
sfârșitul anului, banii ajung să fie vărsați tot
în buzunarul statului. Problema apare, spune
Adrian, când firma trebuie să plătească acești
bani până la 31 decembrie, dar contabilitatea
anului în curs se închide fie în ianuarie, fie în
februarie anul următor. Cu alte cuvinte, nici
nu apuci să-ți calculezi profitul, că deja trece
termenul, iar cei 20% ajung înapoi la stat. Cu
șase ani în urmă, Adrian a înființat Asociația
Barrier, în care redirecționează toți banii pe care
îi poate vărsa legal, iar de aici, banii pornesc apoi
spre asociațiile și fundațiile pe care le sprijină.

Investitor în apartenență
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Așa a ajuns Adrian să ia contact și cu Fundația
Comunitară Bacău.
Nu a fost un sponsor activ la început. Da, îi plăcea
viziunea fundației și era total de acord cu ea,
dar nu a crezut că era necesar să se implice mai
intens. Peste puțin timp, însă, Adrian a ajuns
să participe la atelierul, ,,Definirea misiunii și
valorilor”, organizat de Fundația Comunitară,
unde s-a discutat strategia fundației pe următorii
șapte ani. Alături de el, la atelier au mai participat
membrii executivului, boardului, dar și o parte din
partenerii fundației. Așa s-a apropiat mai mult de
organizatorii din spatele Fondului Științescu și din
2016 a devenit parte din juriul care decide anual
cui să aloce finanțările. Își amintește fiecare proiect
pe care l-a jurizat și poate să povestească înflăcărat
despre fiecare. Primul care îi vine în minte este un
proiect implementat de o profesoară de la Palatul
Copiilor din Bacău, care a cumpărat un aparat de
testare a calității apei și a verificat, împreună cu
elevii, apa din tot județul. Adrian râde înfundat
când spune că a rămas înmărmurit când a aflat că
cea mai pură apă din Bacău este cea de la robinet.
I se pare amuzant cum unii oameni ridică vocea și
susțin că ei beau doar apă de izvor, pură, curată,
când cea mai bună apă curge nestingherită pe
țevile de acasă.
Științescu 2017-2018

Un alt proiect despre care își aduce aminte cu un
zâmbet pe față este cel al imprimantei 3D. Câțiva
copii de la Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae
Vasilescu-Karpen l-au lăsat fără cuvinte după ce
au învățat să manevreze aparatul, să creeze și să
multiplice tot felul de piese. I-a plăcut că a putut să
vadă și să atingă rezultatele investiției în inovație.
Cu același zâmbet și agitație a mâinilor își aduce
aminte Adrian și de Cătălin Diaconu, învățătorul de
la Școala Gimnazială nr.10 din Bacău. Prin finanțarea
Științescu, Diaconu a reușit să ilumineze holurile
școlii cu energie regenerabilă din panouri solare.
Proiectul l-a impresionat prin implicarea intensă
nu numai a elevilor, cât și a părințiilor, care au
participat la conceperea machetei. Pentru Adrian,
asta înseamnă să faci parte din comunitate.*
Adrian Gârmacea este antreprenor și investitor în
comunitate. Este părintele care și-a învâțat copii
că există un bine comun care te împlinește și spre
care trebuie să tinzi.
*Fragment din portretul realizat de Elena Văduvă
pentru stiintescu.ro

PARTENERI:
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oze, filmulețe, picturi, sunete, culori ce se
mișcă pe un ecran improvizat, vară, râsete, mâncare,
dans, carioci, tricouri imprimate, un hamac ce atârnă
leneș în briza vagă de august, mulți adolescenți și o
dorință comună de leneveală și relaxazare pe bean
bag-uri.
Așa am văzut eu “Arta în stradă“ din august 2018.
L-am privit prin lentila aparatului (dar și cu ochii
mei, normal), lenevind (doar la un punct, nu mereu,
pf ) pe un bean bag și gândindu-mă că aș vrea să fie
mai lungi zilele de vară și muzica din spatele meu să
fie mai tare, ca să audă tot parcul cât de bine se pot
simți tinerii băcăuani.

Arta în stradă.
10

Sau în parc.
Picturile agățate de copaci cu niște sfori subțiri
au fost admirate de aproape toți trecătorii, iar
inima mea creștea și mai mare când vedeam că
oamenii chiar se opresc și discută despre detaliile
fiecărei picturi. Mă gândeam în acele momente
,,hm, oamenilor poate le pasă de genul acesta
de happening-uri și că atunci când tineretul vrea
să spună ceva, el chiar poate fi auzit și ascultat
(chit că face asta prin pictură sau muzică)”. Asta
am presupus-o eu, că, na, de spus nu mi-a spus-o
nimeni.
Buuun, ce a fost totuși cu omuleții care s-au ocupat
de partea artistică? Păi, au cam fost împărțite
treburile. Fiecare cu talentul lui sau cu ce se
pricepe cel mai bine să facă.
Vizual, am fost asaltați de imaginile jucăușe (și
puțin cam trippy) de pe ecran, care se mișcau
în ritmul muzicii și de picturile a doi băcăuani
suuuper talentați: Ișvanca Simina și Erik.
Doi artiști vizuali (și plastici), stiluri total diferite.
Simina își învăluie canvasurile în pastel, linii
finuțe și modele delicate; iar Erik este fix opusul:
canvasuri cu povești și imagini non-conformiste,
caracterizate de alegerea de culori puternice și
forme dubioase (dar foarte foarte interesante).
Fără să îi tremure mâna și fără să stea pe gânduri, a
adăugat la fața locului încă 3-4 linii aurii deasupra
unui desen și în jurul lui s-a auzit un ,,Oh!” general.

De muzică s-au ocupat (și încă ce bine au făcut-o)
Mateo, Răzvan Rotariu și Alex Popa. Răzvan și
Alex au făcut și puțin multi-tasking și ei au fost
cei care și-au asumat și rolul de a încânta publicul
cu diferite proiecții pentru o ambianță cât mai
potrivită. În fiecare seară, pe diferite ritmuri de
muzică, cei doi proiectau ceea ce se potrivea cel
mai bine pe stare.
Proiecția care mi-a atras cel mai tare atenția a
fost o ilustrație cu un omuleț mov ce își mișca
mâinile într-un sincron perfect cu ritmul muzicii.
Am închis ochii și am încercat să ascult muzica,
imaginându-mi pentru câteva secunde că eu sunt
omulețul mov și că toată lumea e câte un omuleț
de o culoare și, în ciuda culorilor diferite, muzica
era cea care ne unea (și poate și poienița care ne-a
fost casă pentru câteva zile).
A fost frumos și fresh să fim acolo cu toții; fiecare
și-a pus amprenta în felul lui în acele zile la
“Arta în stradă“. Prichindeii de 3-5 ani au stat cu
adolescenții, muzica s-a combinat cu proiecțiile,
iar râsetele și starea generală de bine cu căldura
plăcută de august.
Andreea Ghidalovici este studentă, suflet de artist și
mână de project manager. A adunat artiștii tineri, i-a
adus la un loc și i-a pus la treabă. O comunitate adhoc.Un happening. De vară.

PARTENER:
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oamenii altfel?

ami, de ce trebuia Verde ca Pepenele să fie acoperit? Nu îl iubeau

- Nu, oamenii nu îl acceptau așa cu pielea verde pentru că nu puteau să vadă mai mult
de atât.
- E trist. Că el era tare bun și curajos!
La 8 hours over-time 2018 aș fi putut fi la masa asociației culturale, sau la cea a
inițiativei de ecologie, ori poate la strategia de tineret. Dar nu, am scos foia de flip
chart și markerele și am pornit discuția despre evenimentul care avea să marcheze
25 de ani de existență a Centrului Daniel.

8 hours over-time
Oamenii din Povestea Centrului: Luiza Zamora, Mărioara Popa,
Ionela Cătălina Popa, Daniel Parascan, Mădălina Rotaru, Matei
Bogdan, Nina Ionescu, Dragoș Stan, Dumitru Rusu, Ștefan
Ionescu, Valentin Braniște,Alina Neagu, Diana Camenșcic,
Daria Laura Gherghel, Evelina Elena Popa, Federica Butacu,
Maria Alexandra Strîmbei, Ilinica Ana Moraru, Maria Alexandra
Budău.
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25 de ani de Șanse la Bucurie
Documentarea pentru cele 8 ore peste program a
fost oarecum minimală pentru că am simțit un gol
în stomac după povestea înființării centrului iar
pozele de pe facebook m-au făcut să mă scutur cu
frică de boală dar cu recunoștință pentru sănătate,
în același timp.
La masă ne-am aplecat asupra obiectivului- să
dăm înapoi comunității, oamenilor care într-un
sfert de veac au ajutat acest Centru să dea “șanse
la bucurie”.
Trebuia să fie ceva special, emoționant, care să
reflecte nu numai valorile echipei “Daniel” ci să
angreneze acea energie a generozității, fără să
stârnească milă.
Am plecat după 8 hours ca o echipă cu un proiect
măreț, oameni nerăbdători să îl pună în practică
și totuși înarmați cu perseverența de a construi
ceva care să se întipărească în memoria afectivă a
comunității.
Daniel Parascan avea să filmeze. Să pună în imagini
experiențele și emoțiile. Într-o zi în care am plâns
înfundat pe la colțuri și mi-am șters lacrimile prin
baie. Ritmul lui “Dacă vesel se trăiește….” și-a
schimbat semnificația pentru mine și are acum
amprenta victorioasă a unui copil cu deficiențe de
vorbire dar care reușește să se recupereze. Mâinile
mici dar pline de vână, privirile mereu dornice
de încurajare și stoicismul echipei care împinge

limitele imposibilului. Și zâmbetul nezdruncinat
al doamnei Popa. Emoțiile constante ale Ionelei.
Sunt fire roșii care cos răni.
În decembrie urma să punem în scenă o piesă de
teatru- “Verde ca pepenele și cele șapte mioare”.
Pentru că personajele și poveste scrisă de Mădălina
Rotaru pledează pentru o lume colorată, pentru
diferențe acceptate, pentru toleranță. Și așa a fost.
De aici bulgărele s-a rostogolit printre repetiții,
sponsori, parteneri entuziaști, actori emoționați,
până pe scena Teatrului Municipal Bacovia.
Acolo, în sală, sub pretextul unei piese de teatru
pentru copii, ochii mici și mari au trăit emoțiile
unui copil verde ce își caută locul în lume. Unde
verdele de pe scenă poate fi în viața reală “peltic”,
“surdo-mut”, “autist” sau alte cuvinte care adaugă
culoare unei lumi.
Patru reprezentații, o echipă de actori, 1000 de
spectatori. 25 de ani de Centrul Daniel.
Roxana Șmil-Tocilă crede în idei mici cu potențial
mare și în idei mari cu potențial măreț. Și mai
crede în puterea comunităților și asumării unei
responsabilități sociale.

PARTENER:
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bănci au apărut într-o zi de sfârșit de vară.
Așezate în U. Într-un loc umbrit. În Cartierul Mioriței.
Bacău.
2 bănci. După o noapte, una dintre bănci a dispărut.
După o tură de cartier, am găsit-o sub geamul unuia
care o dorea doar pentru el. Am târâit-o furios
înapoi. Cu tot cu suporții din beton. Am așezat-o cu
greu înapoi în groapa ei.

Jurnal de conviețuire urbană
14

La început, nu s-a așezat nimeni pe ele. Oamenii le
ocoleau cu grijă, ca pe o ciudățenie pe care nu știi
cum să o integrezi. Într-o zonă unde locuiesc sute
de oameni 3 bănci păreau rezultatul unei false
nevoi. O perioadă am stat pe ele doar eu cu fiica
mea, ea bucuroasă că avem “parcul” nostru. Apoi
au mai apărut doi copii, atrași de faptul că jucam
“de-a v-ați ascunselea“. Ușor, zona s-a populat. Și
cu mari, și cu mici. Și ziua, dar și noaptea.
Bucuria nu a durat mult. Inevitabil, au apărut
semințele biodegradabile, sticlele, gunoiul. Nu e
completă infrastructura, mi-am zis. Am pus coș de
gunoi, am adus saci. A doua zi iarăși gunoi.
Am strâns din jur. Dar gunoiul revenea încăpățânat.
Vecinii au început să mă întrebe de ce am adus
băncile. Că era mai bine fără, că așa suntem noi
românii, nu știm să păstrăm.
3 săptămâni. 3 bănci. Gunoiul rezistă.
4 săptămâni. 3 bănci. Gunoiul rezistă.
Am discutat cu tinerii și copiii din zonă. Am strâns
cu ei bidoanele și resturile. Am povestit despre
cum ar fi parcul fain. Am imaginat o masă. Un
scrânciob. Flori. Gradină. Am făcut proiecte. Ceva
s-a întâmplat însă. Gunoiul apărea în continuare,
dar și dispărea la fel de subit. Și asta, în mod
suprinzător, fără intervenția mea.
4 săptămâni. 3 bănci. Curat.
Plec la Fundație. 1 telefon: Tati, tati, ne fură banca!
(mă sună plângând Miruna, fiica mea de 7 ani). Ne
bat! Vino repede acasă! Sar ca la război, conduc ca

3 bănci.

un nebun, să prind banca.

Parchez și mă trezesc într-o scenă: 1 bătrână, 2
bărbați la un capăt și 13 copiii la celălalt. Trag
de bancă. Și țipă unii la alții. Voi de ce să aveți 3
bănci, iar noi doar una, și aia veche?, pe de o parte.
E banca noastră! Am muncit la ea! E parte din
parcul nostru! Nu v-o dăm! țipau copiii, plângând.
Cu greu am calmat spiritele. Am arătat procesul
verbal de instalare, am argumentat, am calmat.
Am promis. Am... de toate. Dar eram fericit. Nu mai
era “parcul” meu. Nici al Mirunei. Nu mai erau 3
bănci. Era o experiență comună, un efort al nostru.
O infrastructură mentală.
În fiecare dimineață, reflex, mă uit spre acel loc.
Încă sunt 3 bănci!
Mihai Căprioară este Directorul Executiv al Fundației
Comunitare Bacău, omul cu obsesia comunității și
cel care adună oamenii, inițiativele și finanțatorii.
Și pentru că este și profesor are și trei lecții atașate
poveștii :
1. Binele nu vine niciodată de sus, chiar dacă e cu
bună intenție.
2. Dacă faci un bine, construiește-l cu cel care ar
trebui să se bucure de el.
3. Infrastructura fizică și cea mentală se construiesc
în același timp: un oraș fără infrastructură se
degradează odată cu stima de sine redusă
a oamenilor; o infrastructură frumoasă fără
construcția unui spirit al locului dispare.
www.fundatiacomunitarabacau.ro/ 15
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na dintre cele mai frumoase
experiențe din ultimul timp a fost
excursia de la Sighetul Marmației. Și
dacă până la vizitarea acesteia totul în
jurul nostru era plin de veselie și de voie
bună, odată cu primii pași făcuți spre
aceasta, totul a devenit grav și apăsător.

Simțeam cu toții răceala apăsătoare, iar vorbele
doamnei Ana Blandiana ne-au făcut să conștientizăm
că avem nevoie de putere pentru a înțelege. Intrați în
holul închisorii ni s-a spus să privim atent sutele de poze
ce acopereau pereții ce au fost martori cândva la ororile
petrecute acolo. O frază mi-a rămas întipărită în minte:„
Priviți pozele de pe pereți, dar gândiți-vă că dincolo de
orice, ei au fost oameni„.
Am privit atunci altfel sutele de ochi care parcă încercau
în parte să-și spună povestea. Am intrat pe rând în
fiecare celulă transformată în sală tematică legată de tot
ce s-a întâmplat în timpul uneia dintre cele mai negre
perioade din istoria românilor.
Una dintre celulele rămase intactă e cea a lui Iuliu Maniu,
om politic, deputat si fost prim-ministru al României.
Am în ochi imaginea vie a camerei în care acesta și-a dat
ultima suflare, a geamului cu gratii prin care lumina abia
avea curajul să pătrundă, cu patul din fier rece acoperit
de două pături subțiri, sărăcăcioase, singura lui sursă
de căldură. Pe marginea patului erau așezate hainele
acestuia și in colțul camerei, aruncat, un vas în care
primea mâncare.

Sighetul Marmației
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Cunoaște trecutul, decide viitorul!
Locul strâmt în care nu prea aveai cum să te miști,
lumina difuză și patul ce I-a devenit laiță, au fost
cândva iadul său.
În fiecare celulă ale căror uși fuseseră păstrate,
zăceau sutele de nume care-și spuneau o mică
parte din suferință. Povești groaznice care făceau
să se schimbe total semnificația cuvântului
„pedeapsă„, erau așternute pe zidurile mute.
Obiectele de tortură păreau preluate din filmele
de groază. Dar spre deosebire de filme aici era
realitate nu regie, o realitate imposibil de imaginat
cu atâta suferință.
La începutul vizitei ni s-a spus să reținem un
nume al unui om care ne-a impresionat și care
ne-a rămas în minte, dar și în suflet. Mie, numele
Gertrud Bader îmi răsună ca un ecou, ea fiind
dovada clară a umanității care încă exista într-o
perioadă în care nu era nici favorabilă căci pentru
supraviețuire aveai nevoie de tărie de caracter, nu
de compasiune, dar nu era nici permisă. Aceasta
avea 15 ani și locuia în apropiere de închisoarea
din Gherla. Trecea zilnic prin fața ferestrelor cu
zăbrele, iar într-o zi le-a fluturat deținuților o
batistă. De la toate geamurile s-a întors micul ei
gest astfel că în scurt timp, ea a reușit să facă rost
de Codul Morse cu care a intrat în dialog cu aceștia.
A preluat de la ei adresa și numele soțiilor cu care
comunica pentru a le aduce aproape de soții lor.
În cele din urmă a fost prinsă și condamnată la 7

ani de închisoare. Deținuții îi spuneau „îngerul
păzitor„ și era cea mai tânără dintre ei.
La sfârșitul vizitei am mers în curtea închisorii,într-o
capelă subterană, un spațiu de rugăciune și
reculegere unde am aprins cu toții câte o lumânare
și am avut un moment de liniște pentru cei ce-au
suferit. Lacrimile ne curgeau pe obraji, nouă, celor
mai slabi de înger, iar miile de oameni ce-au murit
parcă plângeau odată cu noi căci afară ploua încet,
cu picuri mici, într-un ritm constant. Singurul lucru
pe care l-am putut rosti la ieșire, citind printre
rânduri numele eroilor noștrii, a fost „Câtă durere...
„ Vorbele sunt acum de prisos.
Să ne cunoaștem trecutul! Pentru a ne putea
feri de revenirea unui astfel de regim și pentru a
conștientiza cât de importantă este libertatea.
„Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un
copil care nu îşi cunoaşte părinţii.„- Nicolae Iorga
Bianca Valentina Micu a absolvit de curând clasa a
12-a și este unul dintre sutele de tineri care au trăit
la Memorialul Durerii de la Sighet experiența istoriei
recente.

PARTENER:
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wimathonul este evenimentul
care își duce povestea an de an cu
încăpățânarea specifică atletului care
știe că după finish urmează o altă cursă.
Care știe că trebuie să fie din ce în ce
mai bun.

SWIMATHON
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Lucrurile se mișcă. Dacă faci valuri.
La fel, în fiecare an cuvintele ne sunt de prisos
când vedem lista proiectelor și perseverența
ambasadorilor și a înotătorilor. Iar fiecare proiect
este o poveste în sine.
• Echipa Ș.I.C (elevii Școlii Ion Creangă) au strâns
fonduri pentru campania anti bullying “Fii Ș.I.C, nu
M.O.J.I.C!. (mincinos, ofensiv, jignitor, impertinent,
critic).Profesori, elevi, părinți, prieteni.
• “Uniți în fața bolii” este nu doar un proiect
ci o promisiune a Asociației Lumina, pentru
pacienții diagnosticați cu boli incurabile și pentru
apartenenții afectați la rândul lor.
• Aproape 30 de copii își doresc să ducă mai
departe tradiția, majoritatea elevi ai școlii din
comuna Sărata. Dar participarea la concursuri
și spectacole nu e posibilă când fondurile sunt
limitate. Am susținut tradiția!
• Andrada a meritat o șansă în plus. Colegii
Andradei au înscris cauza iar membrii Asociației
Barrier au înotat pentru ca operația atât de
necesară să poată fi realizată.
• Clubul de robotica din cadrul CN Ferdinand I

este un exemplu de succes pentru acest tip de
educatie, care ne arata ca atunci cand cunostintele
dobandite in scoala se imbina in mod armonios
si placut cu pasiunea si implicarea, rezultatele
obtinute sunt peste asteptari. Așa că la Swimathon
au înotat pentru “Innovation Lab-IT pentru toți”.
• Dincolo de sisteme, există oameni! Echipa
Connect-s a înotat pentru a aduce o schimbare
în modul de comunicare și creșterea gradului
de empatie în relațiile din sistemul de sănătate
(medici, cadre medicale, pacienți, conducere).
• Proiectul “Linia de front” dă posibilitatea elevilor
de la Colegiul Național Costache Negri din Târgu
Ocna să creeze trasee culturale pornind de la
poveștile locale despre Primul Război Mondial.
• Asociația Bronx People și-a propus să ofere
copiilor din centrele rezidențiale de stat, un loc pe
care sa îl poată numi “acasă”.
• Fundația „Sfântul Ioan Bosco” a susținut 10 copii
care provin din familii dezavantajate oferindule programul de tip after school, o masă caldă și
implicare activă la atelierele desfășurate.

PARTENERI:
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CUPA COMPANIILOR LA FOTBAL
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PROIECTUL: GENERAȚII-CENTRUL COMUNITĂȚII
Cupa Companiilor la Fotbal a finanțat proiectul
Generații, centrul Comunității. O soluție pentru
copii, vârstnici și organizații locale, cu suma de
13343 lei, proiect dezvoltat de FSC Bacau, Fundația
Principesa Margareta a României (FPMR), Fundația
Comunitară Bacău, Raiffeisen Bank. Am transformat
spiritul competitiv într-un mecanism de susținere a
legăturilor între generații, între bunicii fără nepoți
și nepoții fără bunici. Prin acest proiect copiii mai
puțin norocoși și vârstnicii care se luptă zi de zi cu
singurătatea au petrecut timp împreună și au învățat
lucruri noi, dar și meșteșuguri și tradiții uitate.
Parteneri Cupa Companiilor la Fotbal: Toddy Group,
BRD, Universitatea George Bacovia, Barrier, Dedeman,
Cora, Decathlon.

PARTENERI:
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REZULTATE

2 18

GRANTURI ACORDATE / DOMENIU 2013 - 2018
7.360 (2 granturi)

Alte domenii
1.900 (2 granturi)

3.646 (2 granturi)

Sport
14.010 (1 grant)

29.107 (5 granturi)

75.565 (19 granturi)

8.753 (3 granturi)

2013-2018

711.321

560.180 (81 granturi)
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286.976

250.000

210.959
200.000

188.402
177.601

150.000

124.924

116.169

100.000

Granturi
Burse
50.000

Proiecte
Cazuri medicale
Donatii in-kind

Nr.
Granturi
Nr.
Burse
Nr. proiecte
comunitare
Nr. cazuri
medicale
Donatii
in-kind

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13

19

24

19

21

19

35

67

29

15

25

5

1

2

0

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0

total:

1.105.029

SUPORT FINANCIAR ACORDAT ÎN COMUNITATE
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2

87

$
$

24

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

12.766
1.686

19.000
3.221

10.090
1.580

3.800
200

8

11

6

2

2014

2015

2016

2017

$

49

30

Granturi

13

2014

19

2015

19

2016

19 21

2017

Membrii echipei YB
Membrii echipelor de proiecte

400.000

368.033,21

350.000

238.593

200.000

279.683

300.000
250.000

477334
377828

476622

463.040,65*

450.000

Cheltuieli (lei)

476327

Venituri (lei)

150.000
100.000

2015

2016

2017

2018

Venituri

238.593

463.040,65*

476.622

377.828

Cheltuieli

279.683

368.032,22

476327

477.334
* 10.000 lei fonduri publice

1.462,6 mil. / 2016*
PIB

14.001 mil. / 2015*

Rural
2017*

57%

Salariul mediu net

43%

103.393
6,90%
11.155
2.047

1.739 / 2016*

PIB/capita

Urban

21.899,5 / 2015*

2016*
2016*
2016*
2018**

Infografic realiz
at de
Infografic
realizat
de
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Mulțumește tuturor celor care au fost

alături de
COMUNITATE!
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CONSTRUIM

2019
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