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VIZIUNE si MISIUNE

     Debutând ca grup de inițiativă în 2018 şi înființându-ne în 2019, suntem parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte 18 
fundaţii comunitare din țară. Un motor al schimbărilor pozitive care susține toate comunitățile urbane și rurale din judetul 
Vâlcea. Suntem un partener implicat, atent, care  sprijină inițiativele locale pe termen lung, prin conectarea resurselor cu 
proiecte de dezvoltare comunitară.

    Ne dorim o comunitate curajoasă care își găsește vocea pentru a cere explicații, care știe să-și rezolve problemele, în 
care oamenii se implică, caută soluții împreună și luptă pentru drepturile lor, învață din greșeli, transformând nevoile în 
oportunități pentru fiecare copil, tânăr, adult și senior al județului.
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BOARD

ECHIPA

   Radu Prună – Președinte: 
„De ce? Cred că întrebarea 
mai potrivită este „De ce nu?” 
Toți facem parte dintr-o 
comunitate și consider că de 
noi depinde îmbunătățirea 
acesteia."

   Alexandru Petrescu – Membru: 
"Mă bucur când văd acceptare, 
înțelegere pentru că suntem 
diferiți, chiar de căutăm 
apartenență. Îmi place să cred că 
în viitorul apropiat nu vor exista 
oameni ce au ajuns ingineri deși 
doreau să fie doctori și vice-versa. 
Aș vrea să muncim (și să găsim 
timp) pentru talentul nostru, nu să 
îl privim doar ca pe un dar 
hărăzit.”

   Andreea Nedelescu - Membru: "Fac 
parte din FCVL pentru a contribui la 
crearea unei comunități dinamice și 
implicate.”

 Adelina Florescu - Vicepreședinte 
"Am ales domeniul tineret pentru a 
oferi tinerilor alternative prin care se 
pot dezvolta social, personal și 
profesional prin intermediul 
activităților de voluntariat 
internațional. Fac parte din echipa 
FCVL pentru a ajuta comunitatea prin 
inițiativele ONG-urilor si ale 
oamenilor dornici de o schimbare în 
județul nostru.”

Diana Calciu - Trezorier: "De ce? Pentru că trăim în comunități, iar comunitățile 
mari au dus la o înstrăinare a oamenilor, la o lipsă de empatie. Cred că este 
momentul sa învățăm, să ne educăm, să ne implicam puțin cate puțin. Prin 
gesturi mici de implicare ale fiecăruia dintre noi putem aduce multă valoare 
comunității în care trăim.
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EXECUTIV

Oana Mesea - Director executiv:
Doctor în economie, antreprenor, facilitator de experiențe de învățare, pasionată de educație prin știință și 
organizator de concursuri sportive. 
În 2020 Oana a fost implicată constant în menținerea relației cu autoritățile publice, donatorii, sponsorii și 
firmele de unde am achiziționat materiale de protecție împotriva SARS-CoV-2.
„De 12 ani m-am reîntors acasă și am început un proiect educațional de educație financiară și educație prin 
știință folosind construcțiile Lego. Le arăt copiilor ce înseamnă să practici sport, să protejezi natura și cât de 
frumos e să fii voluntar. Eu consider că putem ajuta comunitatea în care trăim în primul rând prin educația pe 
care le-o oferim copiilor noștri, iar pentru a avea impactul pe care cu toții ni-l dorim sper să susținem cât mai 
multe inițiative în educație prin Fundația Comunitară Vâlcea!”

Gabriela Solomon - Manager granturi si comunicare: 
Visătoare, antreprenor, trainer şi mămică, dornică să participe la transformarea comunitătilor locale mici. 
„Călătoriile pe mai multe continente mi-au arătat cum să prețuiesc “acasa” și identitatea pe care o duc cu 
mine. Am lansat și condus diferite proiecte în mediul ONG (am o experiență de 10 ani în educație și 
training) și în mediul privat (turism și dezvoltare comunitară). Îmi doresc să pun bazele unei fundații 
comunitare la Vâlcea pentru ca oricine - copil, tânăr, senior - să aibă oportunitățile de care are nevoie, aici, 
acasă.”

ECHIPA

Lucian Iordache – Asistent programe 

Când am intrat la liceu am simțit că vreau să fac ceva productiv pe lângă orele de curs, așa că am făcut 
voluntariat. Timp de 6 ani am început să mă cunosc pe mine și cei din jurul meu, dându-mi seama de 
importanța implicării fiecăruia dintre noi. Fac parte din echipa executivă a FCVL pentru că îmi doresc să văd la 
Vâlcea cât mai mulți oameni care participă la evenimente, care să sprijine proiecte de dezvoltare pe diverse 
domenii și care spun cu zâmbetul pe buze că la Vâlcea se simt cu adevărat, acasă. 
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REȚEAUA FUNDAȚIILOR COMUNITARE DIN ROMÂNIA

Prima fundație comunitară a fost înființată în urmă cu 
100 de ani, în anul 1914, în Cleveland, Statele Unite 
ale Americii. În prezent, sunt peste 2.000 de fundații 
comunitare în orașe de peste tot în lume.

În România, fundațiile comunitare au apărut în 2008, 
prin lansarea Fundației Comunitare Cluj și a Fundației 
Comunitare Odorheiu Secuiesc. Din 2019 în rețea sunt 
19 fundații comunitare legal înființate.

Dezvoltarea de fundații comunitare în România a fost 
inițiată de Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), 
care a promovat această idee începând cu anul 2006 
și sprijină constant înființarea și funcționarea 
fundațiilor comunitare. Noi am beneficiat de proiectul 
de extindere al reţelei de Fundaţii Comunitare, 
finanțat de RAF – Romanian American Foundation

Din 2012, s-a înființat Federația Fundațiile Comunitare 
din România (FFCR). Aceasta reprezintă interesele 
fundațiilor comunitare și își propune să ofere 
membrilor săi reprezentare la nivel național, acces la 
fonduri, educație și instrumente de dezvoltare.
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RETROSPECTIVA 2020

 Am continuat cu Vâlcea Forest Run, organizat în 2020 în format remote, în cadrul căruia am sprijinit trei 
proiecte de succes din domenii comunitare prioritare variate, precum educație STEM, turism și mediu.     
Am continuat cu Vâlcea Forest Run, organizat în 2020 în format remote, în cadrul căruia am sprijinit trei 
proiecte de succes din domenii comunitare prioritare variate, precum educație STEM, turism și mediu.      Proiectul sprijinit în 2020 prin mecanismul de fundraising Cercul Donatorilor, “BĂILE GOVORA - PREMISELE
UNUI ORAȘ IDEAL” a implementat activități de conservare a patrimoniului cultural material, de promovare a 
atrimoniului cultural imaterial și a precedat proiectul de punere în siguranță a monumentului istoric Vila 
Ivanovici.p

     În cadrul proiectului “Acasă la origini”,  derulat împreună cu Asociația La Blouse Roumaine IA și Federația 
Fundațiilor Comunitare din România am început în 2020 un demers de a cartografia portul popular din județul 
Vâlcea.
     Prin sprijinirea inițiativei Asociatiei Arche si a Studio Govora de punere in siguranta a VILEI IVANOVICI 
am arătat că este posibil un parteneriat real între public, privat și societatea civilă.

     Prin FONDUL DE URGENȚĂ PENTRU COMUNITĂȚI VULNERABILE am ajutat asociatiile Pro Xpert si More than a 
smile sa furnizeze produse de stricta necesitate unui numar de 150 de familii din comunitati dafavorizate. 

     Am început 2020 cu obiectivul de a realiza evenimente de stângere de fonduri de tip Cercul Donatorilor, Vâlcea 
Forest Run, Wine&Dine. Am reușit să ne adaptăm rapid realității pandemice şi să răspundem nevoilor imediate din 
comunitate, amânând o parte dintre aceste evenimente și ne-am concentrat pe crearea unui fond de urgență 
pentru spitalele vâlcene, sprijinind totodată și o parte dintre proiectele vizate la începutul anului. În cadrul 
fondului de urgență am strâns 188.547 de lei de la 310 donatori individuali și firme. Am colaborat cu ARC – 
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, FFCR – Federația Fundații Comunitare din România şi alte asociații precum 
Dăruiește Viață, Clubul Regal al Medicilor, Romanian United Fund, MagiCAMP, astfel încât donații de echipamente 
de alți 243.550 de lei au ajuns la Vâlcea în 2020. 

Am continuat cu Vâlcea Forest Run, organizat în 2020 în format remote, în cadrul căruia am sprijinit trei proiecte 
de succes din domenii comunitare prioritare variate, precum educație STEM, turism și mediu. 

Proiectul sprijinit în 2020 prin mecanismul de fundraising Cercul Donatorilor, “BĂILE GOVORA - PREMISELE UNUI 
ORAȘ IDEAL” a implementat activități de conservare a patrimoniului cultural material, de promovare a 
patrimoniului cultural imaterial și a precedat proiectul de punere în siguranță a monumentului istoric Vila Ivanovici.

În cadrul proiectului “Acasă la origini”,  derulat împreună cu Asociația La Blouse Roumaine IA și Federația 
Fundațiilor Comunitare din România am început în 2020 un demers de a cartografia portul popular din județul 
Vâlcea.

Prin FONDUL DE URGENȚĂ PENTRU COMUNITĂȚI VULNERABILE am ajutat asociatiile Pro Xpert si More than a smile 
sa furnizeze produse de stricta necesitate unui numar de 150 de familii din comunitati dafavorizate. 
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6 curse     197 alergatori

46 bicicliști      89 copii

30 voluntari      133 donatori

25 sponsori

31.435 ron sprijin financiar obtinut

pentru 4 proiecte din comunitate:
Brobots Team, Liv Tu Visit Your City,

Oltenia de sub Munte - Geoparc
aspirant UNESCO,

Vâlcea Forest Run 2021. 



RETROSPECTIVA 2020

EVENIMENTE/PROGRAME VÂLCEA FOREST RUN

Organizăm Vâlcea Forest Run pentru a oferi 
sportivilor un cadru în care să facă mișcare în 
natură și mai ales pentru a pune în lumina 
reflectoarelor inițiative de impact pentru 
dezvoltarea comunității vâlcene pe termen 
mediu și lung.
Anul acesta au contribuit la realizarea celei de-a 
treia ediții Vâlcea Forest Run:
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RETROSPECTIVA 2020

EVENIMENTE / 
PROGRAME

STATUS: IN IMPLEMENTARE
INTRE 23.12.2020 - 31.12.2021

MECANISM DE FINANTARE: VALCEA FOREST RUN 2020
CUANTUM FINANTARE: 16.028

CONTEXT: În ultimii ani se vorbeşte din ce în ce mai mult despre 
conceptul de educaţie STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), concept educaţional ce se bazează pe o abordare 
interdisciplinară şi aplicată, integrând un mecanism de învăţare 
coerentă bazat pe aplicaţii din lumea reală, fiind considerat drept 
pasul următor în educație la nivel global.

ACTIVITATI: 
- evenimente de promovare a educației STEM în 8 școli și licee din  
județ;
- ateliere de programare, proiectare și imprimare 3D, asamblare, care 
să îi învețe pe elevi să lucreze în echipă și să găsească, pe viitor,  
soluții inovatoare la problemele pe care le identifică.

 TESTIMONIAL:
„Ne adresăm atât elevilor de liceu cărora le prezentăm proiectul în  
care noi participăm – First Tech Challenge (organizat în România de  
Asociația „NațiePrin Educație”), invitându-i să ni se alăture, cât și  
elevilor din clasele de gimnaziu care sunt extrem de interesați de tot 
ceea ce înseamnă robotică.”, Simona Ianc, BroBots Team Mentor

TITULAR GRANT: Asociația „Alexandru Lahovari”

BroBots - Educație STEM - Robotică

PROIECTE SPRIJINITE PRIN

VALCEA FOREST RUN

https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
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RETROSPECTIVA 2020

EVENIMENTE / 
PROGRAME

STATUS: IN IMPLEMENTARE 
INTRE 03.12.2020 -30.04.2021  
MECANISM DE FINANTARE: VALCEA FOREST RUN 2020
CUANTUM FINANTARE: 2750

PROIECTE SPRIJINITE PRIN

VALCEA FOREST RUN

CONTEXT: Livia, Tudor și partenerii lor își propun să 
pună Râmnicul pe harta artei stradale din România, 
să promoveze într-un mod inedit istoria și 
patrimoniul local, să aducă culoare și energie 
creatoare în Râmnicu Vâlcea. Tururile pietonale 
tematice, pe care le vor organiza periodic, vor 
deveni un „obicei” în jurul cărora se adună 
comunitatea și turiștii. Prin proiect vor să aducă 
culoare și energie creatoare în Râmnicu Vâlcea.
ACTIVITATI: 
- Tururi pietonale tematice; - Ateliere de artă 
stradală; - Interviuri cu artiști; - Dezbateri.

TESTIMONIAL: Livia Urse-Morega, co-fondator G.I.
t     N-am avut nici o reținere ca, în momentul în care ne-am relocat în 

Râmnic să dăm startul tururilor pietonale de oraș. Începem cu centrul și 
istoria generală a zonei dar cu siguranța nu ne vom opri aici.

     Râmnicul și judetul Vâlcea merită o reprezentare mult mai puternică pe 
harta turistică a României – știu, cu toții o spunem: ce potențial are orașul, 
ce frumoasă e arhitectura, ce păcat că nu avem turiști în oraș? 

     Ei bine, de ce să nu fim noi cei care aduc turiștii aici
?

     Asta ne dorim să facem prin proiectul LivTu Visit… your city, împreună 
cu artiștii stradali din oraș și din țară, să aducem laolaltă pasiunea pentru 
istorie, culoare și oraș și să o livrăm frumos împachetată în tururi pietonale 
către comunitatea locală."

TITULAR GRANT: G.I. LivTuVisit (Urse-Morega Livia, 
Urse-Morega Tudor-Alexandru)
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RETROSPECTIVA 2020

EVENIMENTE / 
PROGRAME

PROIECTE SPRIJINITE PRIN

VALCEA FOREST RUN

CONTEXT: 
     Asociația Kogayon dorește să obţină până în anul 2022 
statutul de Geoparc Internațional UNESCO pentru regiunea 
Oltenia de sub Munte, adică cele 6 localităţi din jurul Parcului 
Naţional Buila-Vânturariţa: Horezu, Băile Olăneşti, Costeşti, 
Vaideeni, Bărbăteşti şi Stoeneşti. 
     Proiectul va oferi și construi împreună cu factorii interesați un 
cadru şi un concept de dezvoltare durabilă a regiunii, prin 
promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural 
local. Deja a fost trimisă, în luna iunie, documentația necesară 
pentru obţinerea statutului de Geoparc UNESCO pentru Oltenia 
de sub Munte. 

ACTIVITATI: 
- promovare şi informare: identitate vizuală, platformă web, 
materiale informative;
- întreţinerea şi extinderea infrastructurii de vizitare şi informare; 
- evenimente locale.

TESTIMONIAL:
„Dorim să creăm un model de dezvoltare durabilă al 
comunităţilor din teritoriul viitorului Geoparc, bazat pe 
utilizarea raţională a patrimoniului natural şi cultural 
de care zona dispune.”, Florin Stoican, Asociația 
Kogayon

TITULAR GRANT: Asociația Kogayon

STATUS: IN IMPLEMENTARE 
INTRE  03.12.2020 - 31.03.2021

MECANISM DE FINANTARE: 
VALCEA FOREST RUN 2020
CUANTUM FINANTARE: 5645
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RETROSPECTIVA 2020

EVENIMENTE/PROGRAME CERCUL DONATORILOR

Am iniţiat, atât la Bucureşti, cât şi la Râmnicu 
Vâlcea, un mecanism de strângere de fonduri menit să 
facă legătura între cei care sunt „cu sufletul acasă” și 
proiecte concrete care își propun să contribuie la 
dezvoltarea socio-economică a județului și a 
României.

La eveniment aducem oamenii care au gândit 
proiectele la o discuție față în față cu cei prezenți în 
sală. Ei își prezintă inițiativa, iar participanții 
formulează întrebări pentru a decide cum îi pot 
sprijini. După discuții, ambasatorul proiectului este 
primul care donează şi ȋşi motivează alegerea. Fiecare 
participant poate susține unul, două sau toate cele 
trei proiecte finaliste, donația minimă începând de la 
50 de lei.  

Lucrurile nu se opresc aici. Odată finanțate și 
implementate, donatorii primesc raportul proiectului 
sau proiectelor pe care au ales să le susțină. 

Peste 700 de vâlceni de toate vârstele au 
beneficiat de proiectele implementate la Nicolae 
Bălcescu, Berbeşti, Băbeni, Stoeneşti, Vaideeni, Băile 
Govora şi Râmnicu Vâlcea.

Dintre cele 9 proiecte alese de un juriu 
independent, 7 au fost finalizate deja şi 2 sunt în curs 
de regândire și finanțare, datorită amânării 
evenimentului din cauza Covid-19.
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RETROSPECTIVA 2020

Proiecte selectate pentru finanțare

EVENIMENTE/PROGRAME CERCUL DONATORILOR

STATUS: 
IMPLEMENTAT INTRE 

31.07.2019 - 31.08.2019

MECANISM DE FINANTARE: 
CERCUL DONATORILOR 2019 

TITULAR DE GRANT:
 Asociația Vatra cu idei 

CUANTUM FINANTARE: 6275 RON

STATUS: 
IMPLEMENTAT INTRE 

06.08.2019 - 31.12.2020

MECANISM DE FINANTARE: 
CERCUL DONATORILOR 2019 

TITULAR DE GRANT: 
Asociatia De-a Arhitectura

CUANTUM FINANTARE: 9310 RON

STATUS: 
IMPLEMENTAT INTRE 

15.07.2019 - 01.09.2019

MECANISM DE FINANTARE: 
CERCUL DONATORILOR 2019 

TITULAR DE GRANT:
 GLT Together Berbesti

CUANTUM FINANTARE: 7600 RON

2019

EDITIA I
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RETROSPECTIVA 2020

EVENIMENTE/PROGRAME
proiecte sprijinite prin

CERCUL DONATORILOR I


CONTEXT: Nevoia de dezvoltare a creativității şi a abilității de a înțelege mai 
bine probleme sociale actuale, pentru 50 de copii și tineri din localitatea 
Berbești, jud. VALCEA. Proiectul a fost scris, susținut în fața donatorilor și 
implementat de o echipa de 8 voluntari cu vârste între 16 și 18 ani.

ACTIVITATI: - jocuri educative; - ateliere de reciclare şi 
upcycling; - prezentări TED; - filme şi întâlniri cu 
invitaţi din afara comunităţii. 

SUNSHINE 
Şcoală de vară. Non-formală

TESTIMONIAL: Pentru noi, proiectul "Sunshine" a reprezentat o iniţiativă nouă, o provocare, dar şi multă distracţie. Începând cu numărul mare de 
activităţi (16), dublat de mulţi participanţi (45), Sunshine a reuşit să ne responsabilizeze şi să ne facă să conştientizăm ce abilități avem şi cât de 
bine ne putem îmbunătăţi ca oameni. Tot acest timp petrecut împreună în cadrul proiectului a reuşit să ne facă să fim mai uniţi şi să ne 
omogenizeze ca grup. Activităţile au început la jumătatea lunii iulie şi s-au sfârşit la finalul lunii august, noi, voluntarii, organizând câte 3 ateliere 
pe săptămână. Deschiderea şcolii de vară a fost dovada că putem lucra şi cu altcineva în afară de voluntarii din cadrul grupului pentru a realiza 
ceva măreţ, la organizare participând şi voluntari belgieni. Pe parcursul taberei, împreună cu participanţii, am învăţat să ne sprijinim unii pe 
ceilalţi, să ne împărtăşim părerile în cadrul grupului, să lucrăm în echipe, să ne dezvoltăm spiritul competitiv, să realizăm origami, iar în cadrul 
atelierului de film am învăţat despre corpul uman, planete, animale sau ţări şi multe altele. Inevitabil, au apărut şi probleme în ceea ce priveşte 
organizarea, însă niciodată nu am lăsat copiii să observe micile dispute dintre noi şi tot ceea ce trebuia rezolvat, avea să fie gata până la începerea 
activităţii. Datorită acestor certuri, fiecare voluntar a ajuns să îi înţeleagă pe ceilalţi mult mai bine. 
La finalul taberei, noi am fost foarte dezamăgiţi... Dezamăgiţi că ceva frumos s-a terminat, că după atâta timp petrecut împreună a trebuit să 
realizăm activitatea de final a proiectului Sunshine. Totuşi, inimile noastre au fost pline de bucuria faptului că nu mai puţin de 45 de copii au fost 
alături de noi pe parcursul proiectului şi că au ţinut să ne spună părerea lor despre tot ceea ce am realizat: "Vom mai avea o școală de vară şi anul 
următor? ". Acest lucru ne-a bucurat, iar anul următor vrem să continuăm ce am început şi să aducem câteva schimbări care să atragă şi mai mulţi 
participanţi. - A. B., 17 ani, membru al echipei de proiect
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RETROSPECTIVA 2020

AVENTURI CULINARE IN VATRA LUI BALCESCU

EVENIMENTE/PROGRAME
proiecte sprijinite prin

CERCUL DONATORILOR I


CONTEXT: "Aventuri culinare în vatra lui Bălcescu" este proiectul 
inițiat de Asociaţia Vatra cu idei, prin care gospodinele din 
comună gătesc după rețete de altă dată. Dezvoltarea comunitara 
este punctul central al proiectului.

TESTIMONIAL: 

Evenimentul s-a dovedit şi de această dată un real succes gastronomic: „Ne-am 
bucurat de un adevărat ospăţ culinar în cadrul „Aventurilor culinare în Vatra lui 
Bălcescu". Gastronomia locală are un rol important în comunităţile gazdă, şi 
atrage de la an la an tot mai mulţi turişti. Gospodinele s-au apucat de 
dimineaţă să gătească din produse locale, după reţete mai vechi sau mai noi, cu 
suflet, pentru participanţi. Aleea Terapeutică, din comuna Nicolae Bălcescu, a 
primit astăzi un număr impresionant de vizitatori care au simţit din plin 
"parfumul şi aroma" Văii Topologului. Un concurs culinar autentic, între produse 
tradiţionale locale, unde s-au putut vedea fazele procesului de gătit, a devenit 
unic prin faptul că este unul din cele mai mari ateliere de gătit, din zonă. Prin 
efort, comunicare, încredere, implicarea comunităţii în activităţile derulate, 
evenimentul pune locaţia pe harta turismului activ şi contribuie la includerea în 
circuite turistice gastronomice”, au mărturisit reprezentanţii Centrului Naţional 
de Informare şi Promovare Turistică Vâlcea, prezenţi la eveniment.

Citeste mai mult: adev.ro/pwst8z

ACTIVITATI: - concurs culinar (eveniment gastronomic cu 100 de 
invitaţi); - promovarea zonei şi a obiectivelor existente pe Valea 
Topologului (Vatra Park, Memorialul Bălcescu).

https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi
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ARIPI IN VIITOR

EVENIMENTE/PROGRAME
proiecte sprijinite prin

CERCUL DONATORILOR I


TESTIMONIAL: arh. Cristina-Maria Miu
După ce ne-am salutat şi ne-am strâns în braţe, am început să povestim despre 
urbanism. Am vorbit despre cadrul natural şi mediul construit în ansamblu, 
despre scara umană, despre reguli de construire, zonificare funcţională, regim 
de înălţime, însorire etc. Graţie conexiunii la internet am urmărit diferite 
imagini, folositoare analizei. Din vorbă în vorbă, căci trebuie să vă spun că 
dialogul era animat, copiii dovedind spirit de observaţie ascuţit şi capacitate de 
analiză şi de înţelegere profundă, am ajuns să dezbatem subiecte precum: 
sustenabilitate, faţade verzi, terase înierbate. Aceste ultime două noţiuni 
exemplificate cu imagini s-au dovedit a fi inedite şi fascinante pentru copii: au 
pus întrebări tehnice, au vrut să înţeleagă în detaliu modalităţile de realizare. 
Vorbeam serios, ca şi cum am fi fost participanţi la cursuri universitare de 
specialitate şi, paradoxal, nu se pierduse nimic din atmosfera destinsă şi plăcută 
de petrecere a timpului liber în familie.

CONTEXT: 
Asociaţia De-a Arhitectura, prin echipa de voluntari din Vâlcea, a implementat în anul 
școlar 2019-2020 „Aripi în Viitor” pentru cei 20 de copii ai Centrului de Plasament Casa 
Pinocchio Băbeni. Pe lângă expunerea către domeniul arhitecturii, beneficiul major 
este că voluntarii au fost pentru 6 luni o prezenţă statornică în viaţa copiilor. Excursia-
atelier „Monument, unde esti?”, a avut loc în luna septembrie 2019 la Sibiu, iar copiii 
au avut ocazia să analizeze din punct de vedere arhitectural o parte din monumentele 
din centrul Sibiului. Apoi au urmat două serii de ateliere ce i-au ajutat pe copii să îşi 
descopere noi abilităţi şi talente și să își înțeleagă drepturile şi obligaţiile de cetăţeni. 
Lucrând în echipă în cadrul atelierelor, copiii au fost mai conştienţi de puterea grupului 
lor şi de susţinerea primită, precum într-o familie extinsă. Expoziția de final s-a mutat 
în online și toate lucrările copiilor au fost vândute.

ACTIVITATI: - serie de ateliere “Structuri din lemn”; 
- serie de ateliere „Siluetă de oraş”; excursie - atelier; expo cu vânzare 

https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi
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Proiecte selectate pentru finanțare

EVENIMENTE/PROGRAME CERCUL DONATORILOR

EDITIA II

2019



STATUS: 

IMPLEMENTAT INTRE 1.11.2019 - 01.04.2020

MECANISM DE FINANTARE: 
CERCUL DONATORILOR 2019 

TITULAR DE GRANT: 
G.I. „Sănătate pentru comunitate în comuna 

Stoenești”

CUANTUM FINANTARE: 4560 RON

STATUS: 

IMPLEMENTAT INTRE 28.10.2019 
-01.04.2020

MECANISM DE FINANTARE: CERCUL 
DONATORILOR 2019 

TITULAR DE GRANT: 
Asociația Colegiul Național „Mircea cel 

Bătrân” - ACNMBV

CUANTUM FINANTARE: 4505 RON

STATUS: 

IMPLEMENTAT INTRE 02.08.2019 - 31.08.2019

MECANISM DE FINANTARE: 
CERCUL DONATORILOR 2019 

TITULAR DE GRANT: 
Asociația Culturală Moștenitorii

CUANTUM FINANTARE: 6061 RON

https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi
https://www.facebook.com/events/798380070562667/




RETROSPECTIVA 2020

SANATATE PENTRU COMUNITATE IN STOENESTI

EVENIMENTE/PROGRAME proiecte sprijinite prin
CERCUL DONATORILOR II

ACTIVITĂȚI
- întâlniri și dezBateri comunitare; 
- serie de mini-screening-uri medicale.
TESTIMONIAL 
"Aș vrea să știu că vor fi mai puțini copii și nepoți rămași fără cei dragi 
alături de ei din cauza unor boli care pot fi "duse pe picioare" dacă 
oamenii sunt conștienți, informați, dispuși să schimbe lucrurile care le 
fac rău și, mai ales, ajutați pe tot parcursul ăsta. spune Elvira Cucu 
Dumitrescu, membru al grupului de inițiativă Sănătate pentru 
comunitate în comuna Stoenești și susținător al societății civile din 
Vâlcea.

CONTEXT: Statistica spune că bolile cardiovasculare sunt cauza principală a 
deceselor în rândul populației. Nu numai atât, numărul oamenilor care mor 
într-un an datorită acestor afecțiuni este mai mare decât suma numărului 
oamenilor care mor de cancer, în accidente de mașină, în conflicte de 
răzuoi, mușcați de rechin, etc. 
Cu toții cunoaștem pe cineva bolnav de o boala cronică. Cu toții prețuim 
sănătatea noastră și a celor dragi. Un proiect care îoi propune prevenția, 
conștientizarea efectelor pe care bolile cardiovasculare și diabetul le au 
asupra pacienților, familiilor lor și comunității în general, este o investiție! 
Realizat de un grup de inițiativă condus de Dna. Dr. Gabi Mota, proiectul îşi 
propune să diminueze efectele pe care bolile cardiovasculare și diabetul le 
au asupra pacienților, familiilor lor și comunității căreia îi aparțin. Prin 
intermediul acestui proiect, membrii G.I. ajută comunitatea să 
conștientizeze aspectele negative ale acestor boli și să găsească în interior 
resurse pentru a le combate.

https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi




RETROSPECTIVA 2020

EVENIMENTE/PROGRAME proiecte sprijinite prin
CERCUL DONATORILOR II

ZESTREA VAIDEENILOR CONTEXT:
     Festivalul "Zestrea Vaideenilor", realizat de 
Asociația Culturală Moștenitorii, pentru 150 de 
beneficiari direcți și parteneri locali implicați, 
contribuie la dezvoltarea comunitară prin cultură 
şi redescoperirea tradiţiilor şi meșteșugurilor 
zonei. 
ACTIVITATI: - şezători; - expoziţia "Cu Săculeţul 
de Vaideeni prin lume"; - festin culinar; - tururi 
ghidate la Casele Albastre şi în împrejurimile 
comunei; - spectacol de teatru.

TESTIMONIAL: "Se spune că nu ai cum să nu te 
îndrăgostești de Vaideeni! Noi suntem îndrăgostiți 
iremediabil! La mai bine de o săptămână de la 
evenimentul Zestrea Vaideenilor, realizăm cu 
adevărat ce comunitate frumoasă, dar mai ales unită, 
avem! Au demonstrat-o toate persoanele care s-au 
alăturat demersului nostru de a scoate la lumină 
frumusețile locului! Am avut, ca de fiecare dată, toată 
deschiderea autorităților locale, a Primăriei și a 
Consiliului Local Vaideeni! Am avut bucuria de a 
vedea că cei care au plecat din Vaideeni, de fapt au 
rămas cu sufletul acolo, pentru ca nu-i așa 
#acasaelavaideeni! Le mulțumim din suflet celor două 
familii: Zimbru și Rădulescu, care au ales să își 
deschidă larg porțile! De asemenea, ne scoatem 
pălăria în fața femeilor din sat care au gătit, dar și 
față de toți voluntarii care au facut posibil acest 
eveniment! Să ne vedem cu bine și la anul!" - 
ASOCIATIA CULTURALA MOSTENITORII

Partea gastronomică a fost un deliciu, unde conceptele 
locale au întregit atmosfera! Colegii noștri de la Fundatia 
Vaideeni au fost și ei, ca de fiecare dată, alături de noi! 
Ansamblu "Miorița" condus de domnul Popa și doamna 
Irimescu, a fost de asemenea prezent, la fel ca și fluierașii 
din Vaideeni! 

https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi
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EVENIMENTE/PROGRAME proiecte sprijinite prin

CERCUL DONATORILOR II

S.O.S. EDUCATIE SEXUALA

CONTEXT SI ACTIVITATI: Când vine vorba de educație 
sexuală, părerile sunt împărțite, însă problema rămâne 
aceeași. Copiii nu sunt informați la timp sau informațiile 
pe care le primesc nu sunt corecte sau complete. Este 
considerat un subiect taboo și nu oricine are experiența 
și cunoștințele necesare pentru a îi educa pe tineri și a-i 
ajuta să se pregătească psihic pentru trecerea la viața 
adultă. 
Asociația Gutenberg din Râmnicu Vâlcea a venit cu 
soluția: proiectul SOS Educație Sexuală, fiind finanțat la 
a doua ediție a Cercului Donatorilor Vâlceni. Până acum, 
peste 300 de adolescenți vâlceni au participat la cursuri 
și ateliere susținute de specialiști. Studenți din cadrul 
UMFCD au dezbătut cu tinerii despre sănătatea 
reproducerii, cadre medicale au vorbit despre boli cu 
transmitere sexuală și igienă, iar psihologi au prezentat 
alte teme, precum identitatea sexuală și relațiile 
interumane.

TESTIMONIAL: "Totul a pornit de la discuțiile pe care le-am purtat in urma vizionarii 
serialului american "The sex education". Asa am realizat libertatea cu care este abordat 
subiectul în afara tarii. Cum atât americanii dar și alți membrii ai Uniunii Europene pot 
privi această temă cu umor și seriozitate în același timp. Totuși România privește acest 
subiect ca pe unul tabu. La noi nimeni nu știe, la noi nimeni nu face, la noi vine barza. 
Cum le explici fetelor însărcinate la vârste fragede ceea ce se întâmplă în interiorul lor și 
cum asta este o consecință a actului sexual, dacă ele au fost crescute sub conceptul că 
așteaptă să vină barza purtând copilul în cioc? 
Educația sexuală reprezintă una din temele ce trebuie dezbătute la orele de dirigenție, 
însă nu toți profesorii au cunoștințele necesare abordării acestui subiect. De aceea un 
personal avizat ar trebui să susțină astfel de cursuri de informare. Majoritatea 
oamenilor au păreri preconcepute legate de educația sexuală, iar părinții evită această 
temă. Însă, adevărul este că într-un final copilul va încerca să afle pe cont propriu. Nu 
toate sursele de informare sunt corecte, unora le este rușine până și să se documenteze 
și ajung în clipa faptului împlinit din lipsa unei astfel de educații.", A.N., 18 ani

https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi
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CERCUL DONATORILOR

TITLU PROIECT: BAILE GOVORA - PREMISELE UNUI ORAS IDEAL 
STATUS: IMPLEMENTAT INTRE 06.08.2020 - 31.12.2020 
MECANISM DE FINANTARE: CERCUL DONATORILOR 2020 
TITULAR GRANT: Asociația ARCHÉ 
CUANTUM FINANTARE: 2566.8 RON

EVENIMENTE/PROGRAME

CONTEXT: Proiectul a debutat în iunie 2020 și își propune înțelegerea fondului 
construit ca resursă locală de către comunitate, autorități și mediul 
antreprenorial local din Băile Govora. Cu două direcții principale - educare și 
implicare - proiectul s-a adresat comunității locale, Primăriei și proprietarilor de 
clădiri istorice ca beneficiari direcți și grup țintă, completat de turiști și locuitorii 
orașelor din apropiere. Primind finanțare din mai multe surse, echipa de proiect 
a reușit într-un timp foarte scurt, în pandemie, să realizeze: o masă rotundă între 
experți, autorități locale și alți actori interesați, un eveniment cheie de 
diversificare a ofertei culturale al Govora (Zilele Arhitecturii Balneare), 
restaurarea unui foișor istoric, folosind tehnici tradiționale și foarte multe acțiuni 
de comunicare cu și pentru comunitate. 
ACTIVITĂȚI: - Acțiuni de conştientizare ȋn rândul actorilor locali; - Implicarea ȋn 
inițiativă a unei mase critice de cetățeni și specialiști; - Organizarea de activități 
culturale – expoziții, conferințe, workshop-uri etc; - Restaurarea unui foișor 
istoric.
TESTIMONIAL: "Suntem convinși că arhitectura prețioasă a Băilor Govora poate 
contribui la dezvoltarea durabilă a locului și creșterea calității vieții; poate oferi 
un mediu plăcut pentru localnici și turiști și poate atrage resurse deja disponibile 
la nivel național și internațional.", Ștefania și Radu, arhitecți, membri ai G.I. 
StudioGovora

Proiectul a fost invitat la Bienala de Arhitectură Timișoara 
(BETA) și a fost înscris în competiția Anualei de Arhitectură 
București, la secțiunea Cercetare prin Arhitectură - 
Experiment, unde a primit nominalizare (echivalentul locului II) 



Proiect selectat pentru finantare

2020 - 
EDITIA III

https://www.libertatea.ro/opinii/nothing-but-the-blues-lectia-brezoi-2703532
https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi


RETROSPECTIVA 2020


ACASĂ LA ORIGINI

    Oriunde am fi în lume, păstrăm și purtăm cu mândrie o ie de la 
bunici, de acasă. Portul tradițional e o emblemă a identității 
noastre, cămășile cusute spun povești despre cine suntem și de 
unde venim. Astăzi, aceste comori ale timpului riscă să își piardă 
povestea. Comunități din România, împreună cu parteneri ai 
societății civile, au pornit într-o misiune, cu scopul de a valoriza, 
proteja și promova autenticitatea portului tradițional, dar și de a 
asigura continuitatea acestuia, cât și prezervarea, recuperarea și 
transmiterea meșteșugurilor tradiționale.

    Împreună cu Asociația La Blouse Roumaine IA și Federația 
Fundațiilor Comunitare din România am început în 2020 un demers 
de a cartografia portul popular din județul Vâlcea. Este un proiect 
pilot prin care ne propunem să identificăm comunitățile locale care 
mențin tradițiile și le transmit generațiilor viitoare, să identificăm și 
să fotografiem portul tradițional și textilele din aceste comunități, 
să identificăm artizanii, meșterii și meșteșugarii care încă mai 
lucrează, sărealizăm albume fotografice locale și regionale care să 
pună în valoare autenticitatea și poveștile din spatele portului 
tradițional românesc.

     Am vizitat 10 localități şi 30 de colecții ȋn 2020 şi vom continua 
să descoperim poveştile, tradițiile şi meşteşugurile transmise din 
generație ȋn generație, şi ȋn 2021. 

PROIECTE

https://www.pressalert.ro/2019/07/lectia-de-normalitate-de-la-brezoi
https://www.libertatea.ro/opinii/nothing-but-the-blues-lectia-brezoi-2703532
https://a1.ro/video/antena-1/observator/beth-hart-revine-in-romania-id838638.html
https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi
https://www.facebook.com/donate/924948921662618/10159322157969452/
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VILA IVANOVICI-BAILE GOVORA


PROIECTE

  Am aflat de inițiativa Studiogovora prin 
intermediul proiectului „Govora – premisele unui oraș 
ideal”, înscris de Asociația ARCHÉ la Cercul Donatorilor 
Vâlceni și am susținut cu multă bucurie echipa care a 
pus umărul la realizarea proiectelor de revitalizare a 
patrimoniului local construit de la Băile Govora. 

     O echipă interdisciplinară de specialiști a sprijinit 
Primăria orașului Băile Govora să depună un proiect 
pentru o finanțare de 200.000 de lei la Institutul 
Național al Patrimoniului pentru începerea lucrărilor de 
punere în siguranță a Vilei Ivanovici - monument istoric 
de importanță locală și să demareze o campanie de 
crowdfunding pentru co-finanțarea de 20.000 de lei. 
Au mobilizat peste 200 de donatori individuali din țară 
și din străinătate, companii și au obținut suma 
necesară pentru demararea proiectului.

  Prin punerea în siguranță a Vilei Ivanovici, 
autoritățile au câștigat timp și informații utile pentru 
un viitor proces de consolidare și restaurare. 
Rezultatele sunt remarcabile, arătând că o mână de 
oameni pot muta munții și că e posibil un parteneriat 
real între public, privat și societatea civilă.

https://www.pressalert.ro/2019/07/lectia-de-normalitate-de-la-brezoi
https://www.libertatea.ro/opinii/nothing-but-the-blues-lectia-brezoi-2703532
https://a1.ro/video/antena-1/observator/beth-hart-revine-in-romania-id838638.html
https://cristianchinabirta.ro/2019/02/02/tot-ce-trebuie-sa-stiti-despre-open-air-blues-festival-brezoi-valcea/
https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi
https://www.facebook.com/AsociatiaArche
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     Anul 2020 a reprezentat reușita adaptării rapide la realitatea pandemiei. Am răspuns nevoilor imediate din comunitate creând 
un fond de urgență pentru spitalele din județ și am sprijinit și o parte din proiectele vizate la începutul anului. Alături de Asociaţia 
Prietenii Spitalului Vâlcean, am demarat în luna martie campania „O comunitate pentru spitalele din județul Vâlcea” pentru a sprijini 
spitalele şi medicii din județ în vederea prevenirii supra-încărcării sistemului medical și donării de resurse în contextul pandemiei de 
COVID-19. Echipamente medicale și de protecție au fost donate către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, către Serviciul de 
Ambulantă Județean, precum și către spitalele din Mihăeşti, Drăgăşani, Horezu, Brezoi şi Drăgoești. 

     Alături de partenerii locali și regionali, am asigurat 6 containere pe post de izolator la SJU Vâlcea, Spitalul Brezoi și Spitalul 
Drăgășani și am ajuns cu echipamente la 166 de cadre medicale din 56 de cabinete şi dispensare ce deservesc 48 de localități din 
județ.

    În total, în 2020, echipamente în valoare de 188.547 de lei achiziționate din fondurile strânse de FCVL au ajuns la spitale, 
Serviciul de Ambulanță, servicii sociale și echipamente de 243.550 de lei achiziționate de parteneri au fost distribuite prin noi către 
cadre medicale din prima linie.

FONDURI O COMUNITATE PENTRU 
SPITALELE DIN VALCEA

https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi
https://www.brezoiblues.ro
https://www.facebook.com/summercampbrezoi
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FONDURI FONDUL DE URGENȚĂ PENTRU 
COMUNITĂȚI VULNERABILE

TITLU PROIECT: 1 Mai... solidar ca oricând
TITULAR GRANT: Asociația ProXpert
STATUS: IMPLEMENTAT INTRE 27.04.2020 - 10.05.2020 
MECANISM DE FINANTARE: Fondul de urgență pentru 
comunități vulnerabile CUANTUM FINANTARE: 24.207 RON 
CONTEXT SI ACTIVITATI: Asociația ProXpert prin „1 MAI... 
solidar ca oricând” a venit în sprijinul a mai bine de 100 
de familii din mediul rural din județul Vâlcea.

TESTIMONIAL: Silvia Petre, Asociatia ProXpert
"Sunt 108 familii cu 291 copii în spatele cărora se află drame zilnice, 
realități dureroase pe care niciun om nu ar trebui să le trăiască, pe care 
majoritatea dintre noi nu le cunoaștem dar pe care acești copii le văd 
în fiecare zi. Cei mai mulți sunt copii fără părinți, unii locuind în bordeie 
care nu au nici acces la apă și curent electric. 

Sunt mulți copii pentru care masa caldă oferită la școală prin diferite 
programe sociale era singura masă dintr-o zi... masă de care au fost 
lipsiți după închiderea școlilor. Sunt copii pe lângă care trecem în grabă 
în goana noastră zilnică după un ”mai bine” pe care până la urmă nici 
nu suntem în stare să-l definim. Multe dintre poveștile lor le știți deja 
de pe grupurile Reciclăm eficient pentru a ajuta copiii fără copilărie si 
DONEAZA CE POTI PENTRU COPIII FARA COPILARIE DIN JUDETUL 
VALCEA. O echipă de oameni minunați face eforturi uriașe pentru a 
aduce un zâmbet pe chipul greu încercat al acestor copii. 

ING Romania și Fundația Comunitară București (prin bunii noștri 
prieteni de la Vâlcea) ne-au oferit însă prima ocazie de a realiza ceva 
remarcabil, cu ajutorul a peste 15 voluntari. 5000 euro (24207 lei) a 
fost suma pe care am primit-o din Fondul de Urgență creat de ING. 
Voluntarii au alcătuit peste 90 de pachete/weekend (cu 35 tipuri de 
produse (alimente de bază dar și produse perisabile - carne, lactate, 
brânzeturi - și de igienă) pe care le-au dus apoi în 33 de localități 
vâlcene. Mâine e luni și toți acești oameni minunați vor merge la 
muncă, unii din ei chiar aproape de linia I. Nu pot să le mulțumesc că 
au fost alături de mine, le mulțumesc (și nu voi avea niciodată destule 
cuvinte s-o fac) ca mi-au permis MIE să fiu alături de EI. 
(ne)#facembine"
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RETROSPECTIVA 2020

CONTEXT SI ACTIVITATI:    
Proiectul „Voluntari pentru Comunitate” a fost finanțat cu 
suma de 3.875 de euro, în beneficiul comunităților 
defavorizate din orașul Brezoi și din comunele limitrofe. 

50 de familii au beneficiat de ajutorul dat de Asociația 
SMILE, ajutor care a constat în alimente de strictă 
necesitate, produse igienico-sanitare, dar și informații 
necesare în scopul prevenirii infectării cu noul SARS-
CoV-2.

FONDURI FONDUL DE URGENȚĂ PENTRU 
COMUNITĂȚI VULNERABILE

TITLU PROIECT: Voluntari pentru Comunitate 
TITULAR GRANT: Asociația More than a Smile 
STATUS: IMPLEMENTAT INTRE 19.05.2020 - 25.05.2020 
MECANISM DE FINANTARE: Fondul de urgență pentru 
comunități vulnerabile
CUANTUM FINANTARE: 18.751

COMUNICAT ASOCIATIA MORE THAN A SMILE:

" Proiectul „Voluntari pentru Comunitate” este următorul pas făcut 
de voluntarii SMILE în lupta cu virusul COVID-19. 
Finanțat din partea Fundația Comunitară București și ING Romania 
prin Fondul de Urgență alocat pentru proiectele din comunitate, cu 
suma de 3.875 de euro (18.751 ron), proiectul urmărește sprijinirea 
comunității defavorizate din orașul Brezoi și din comunele limitrofe. 
(18.751 ron) 
Mulțumim Fundaţia Comunitară Vȃlcea pentru tot sprijinul acordat 
până acum!"
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RAPORT FINANCIAR
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REZULTATE

RAPORT FINANCIAR
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PARTENERI INSTITUȚIONALI

Dezvoltarea de fundații comunitare în România a fost inițiată de Asociația pentru Relații Comunitare 
(ARC), care a promovat această idee începând cu anul 2006 și sprijină constant înființarea și 
funcționarea fundațiilor comunitare. Din 2001 susțin și dezvoltă comportamentul filantropic în 
societatea românească, având convingerea că filantropia este unul din modurile prin care putem 
întări și dezvolta comunitățile noastre. În jurul lor sunt foarte mulți oameni care fac bine cu cap și 
inimă, iar pentru ei și-au asumat misiunea de a dezvolta o infrastructură pentru filantropie, pe care 
să poată construi.

Din 2012 s-a înființat Federația Fundațiile Comunitare din România. Aceasta reprezintă 
interesele fundațiilor comunitare și își propune să ofere membrilor săi reprezentare la nivel 
național, acces la fonduri, educație și instrumente de dezvoltare. Federaţia “Fundaţiile 
Comunitare din România” (F.F.C.R.) are rolul de a reprezenta și a susține toți membrii săi pentru 
schimbare socială. F.F.C.R. asigură mecanisme pentru atragerea de fonduri, comunicarea 
activității, generarea și diseminarea ideilor comunitare, monitorizarea și evaluarea activităților 
în sprijinul fundațiilor partenere.

Misiunea Romanian-American Foundation este să promoveze şi să consolideze condiţiile necesare 
unei economii de piaţă sustenabile şi unei societăţi democratice, care să asigure accesul la 
oportunităţi pentru toate segmentele populaţiei din România.
Romanian-American Foundation investește în programe strategice care să stimuleze persoane, 
grupuri și organizații să își asume responsabilitatea comună și să ia măsuri pentru a soluționa 
problemele comunității / societății. Aceste programe sunt gândite să mobilizeze resurse pentru a 
sprijini inițiative și acțiuni civice pe termen lung. Un astfel de program este programul de creștere a 
rețelei de fundații comunitare.







PARTENERI SI SPONSORI

Rezultatele Fundației Comunitare Vâlcea se 
datorează tuturor celor care ne-au susținut 
financiar, cu sfaturi sau timp, iar asta ne dă 
încrederea necesară că împreună putem 
construi o comunitate solidă.
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FUNDATIA COMUNITARA VALCEA IN 2021

PLANURILE NOASTRE PENTRU 2021 includ:
- Acțiuni de consultare a comunității si de organizare comunitară;

- Organizarea și dezvoltarea evenimentelor tradiționale: Cercul Donatorilor, Vâlcea Forest Run;
- Crearea de noi fonduri pentru proiecte - Științescu

În 2021 ne propunem să fim cel puțin la fel de prezenţi în comunitate, antrenând actori 

din județ și din "diaspora vâlceană". Ştim că veți rămâne alături de noi şi pentru aceasta,

Vă mulţumim!

Echipa Fundaţiei Comunitare Vâlcea
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