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1
FUNDAȚIA

 ◆ Viziunea
 ◆ Misiunea
 ◆ Rolurile fundației în comunitate
 ◆ Echipa (board+executiv)
 ◆ Parteneri și Sponsori 

6

2

PROIECTE / PROGRAME 
 ◆ Proiecte finanțate, proiecte susținute 
 ◆ Acasă la origini
 ◆ Activism civic în practică (ACF)
 ◆ Fondul de burse Mitică Crăciunescu 
 ◆ Bursa Alex Șerban 
 ◆ Fondul Științescu Vâlcea – Eveniment lansare
 ◆ Fondul Cernișoara 
 ◆ Vâlcea Forest Run – Cauzele susținute
 ◆ Fondul pentru un viitor mai bun în comunități Craiova
 ◆ Zilele arhitecturii balneare 2021
 ◆ Shoe Box în parteneriat cu Asociația Smile

16

3 REZULTATE / FINANCIAR 42

4 CE NE PROPUNEM PENTRU 2022 50

CUPRINS
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FUNDAȚIA

VIZIUNEA
Ne dorim o comunitate curajoasă care își găsește vocea să ceară explicații, 
care să 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.

MISIUNEA
Fundația Comunitară Vâlcea este un motor al schimbărilor pozitive care 
susține toate comunităţile urbane şi rurale din județul Vâlcea. Suntem un 
partener implicat, atent care sprijină inițiativele locale pe termen lung prin 
conectarea resurselor cu proiecte de dezvoltare a comunităților.
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FUNDAȚIA

ROLURILE FUNDAȚIEI 
Finanțator:

 ◆  sprijină organizațiile și inițiativele locale prin finanțări nerambursabile, 
burse de studii, premii, concursuri, credite

 ◆  susține pe termen lung dezvoltarea de capacități – dezvoltă proiecte 
și atrage fonduri pentru grupurile de inițiativă, ONG-uri și lideri locali, 
peer learning între beneficiarii granturilor, incubatoare de idei și 
proiecte, etc

Dezvoltator de filantropie:

 ◆  oferă consiliere filantropică și oferă soluții donatorilor privați de a se 
implica în comunitare (persoane fizice, companii sau fundații)

 ◆  tipuri de soluții propuse: a) fonduri numite, b) fonduri pe domenii (ex: 
pe mediu, educație), c) fonduri constituite pe baza unor mecanisme 
specifice (Semimaraton Vâlcea Forest Run, Cercul Donatorilor Vâlceni)  

 ◆  pe viitor poate dezvolta: a) fonduri permanente (endowment funds),  
b) fonduri memoriale, c) fonduri regionale/comunitare

Liant și lider în comunitate:

 ◆  aduce nevoile comunității în atenția publicului larg și stakeholderilor 
locali

 ◆  stimulează dialogul și implicarea membrilor comunității în elaborarea 
sau influențarea politicilor publice/comunitare

 ◆  promovează parteneriate și rezolvări de probleme în mod colaborativ 
sau participativ

 ◆  cercetează și promovează modalități de dezvoltare comunitară cu 
impact puternic & pe termen lung
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” 

” 

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. Este foarte ușor să arătăm cu 
degetul ce nu este făcut sau ce trebuie, însă de noi depinde 
schimbarea, de fiecare din noi. Întotdeauna mi-a plăcut să fac 
fapte bune, deși nu am fost niciodată voluntar până acum, 
însă toate au un început. Consider că avem un oraș foarte 
frumos, curat și vreau să contribui la dezvoltarea acestuia și 
a județului. În prezent, lucrez la o companie de consultanță 
pentru certificarea sistemelor de management ISO 9001 
(managementul calitatii), 14001 (managementul mediului), 
27001 (managementul securității informației) și OHSAS 18001 
(managementul sănătății și securității în muncă).

Sunt lucrător de Tineret în cadrul organizației AIDE.  

Am ales domeniul tineret pentru a oferi tinerilor 
alternative prin care se pot dezvolta social, personal 
și profesional prin intermediul activităților de 
voluntariat internațional. Mi-am dorit să fac parte din 
Fundația Comunitară pentru a ajuta comunitatea 
prin inițiativele ONG-urilor sau a unor oameni dornici 
să facă o schimbare în județul nostru.

Radu Prună 
Președinte

Adelina Florescu 
Vicepreședinte
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ECHIPA ” 
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” 

Pentru că m-am săturat să fiu doar un cetățean model.  
‘Fii schimbarea pe care o vrei în lume’ sună frumos, 
dar are un impact mic, mai mic decât îmi doresc. 
Mă înfurie faptul că spiritul este îngrădit, dărâmat de 
mult prea multe ori. Mă bucur când văd toleranță, 
înțelegere pentru că suntem diferiți, chiar dacă toți 
căutăm apartenență. Îmi place să cred că în viitorul 
apropiat nu vor exista oameni ce au ajuns ingineri deși 
doreau să fie doctori sau viceversa. Aș vrea să muncim 
(și să găsim oportunități) pentru talentul nostru, nu 
să-l privim ca pe un dar hărăzit.

De ce? Pentru că trăim în comunități, iar din nefericire 
comunitățile mari au dus la o înstrăinare a oamenilor, la 
o lipsă de empatie. Și de aceea cred că este momentul să 
învățăm, să ne educam, să ne implicam puțin cate puțin în 
viața comunității. Prin gesturi mici de implicare pe care le 
putem face fiecare dintre noi putem aduce multă valoare 
comunității în care trăim.

Primele experiențe care m-au ajutat să cunosc 
nevoile oamenilor din jurul meu au fost activitățile 
de voluntariat începute în perioada facultății în 
cadrul unor organizații din Cluj-Napoca: Organizația 
Studenților din Universitatea Babeș Bolyai, 
Festivalul Internațional de Film Transilvania, Centrul 
Copiilor cu Handicap Locomotor. În perioada 2014-
2015 am făcut un stagiu de voluntariat european 
(EVS) în Galicia, Spania, unde mi-am dezvoltat 
abilitățile foto-video, am organizat festivaluri locale 
și am susținut ateliere vocaționale pentru tinerii 
din comunitate. Fac parte din board-ul Fundației 
Comunitare Vâlcea pentru că doresc să contribui la 
crearea unei comunități dinamice și implicate.

Andreea Nedelescu 
Membru

Alexandru Petrescu
Membru

Diana Calciu
Membru
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M-am născut și am crescut în Rm. Vâlcea, apoi au urmat 
studiile și primele joburi în București. De 10 ani m-am întors 
acasă, economist cu experiență în sistemul bancar. Visul 
la o carieră în sistemul bancar a dispărut o data cu apariția 
copiilor noștri, când valorile mele s-au schimbat: am decis 
să mă dedic educației copiilor. Astfel am început un proiect 
educational în cadrul ONG-ului pe care îl conduc: îi învăț pe 
cei mici ce înseamnă educația financiară, ce sunt științele 
folosind construcțiile Lego, să iubească sportul și natura și 
cât de frumos e sa fii voluntar. Eu consider că putem ajuta 
comunitatea în care trăim în primul rand prin educația pe 
care le-o oferim copiilor noștri, iar pentru a avea impactul pe 
care cu toții ni-l dorim, activez în Fundația Comunitară Vâlcea!

Pentru mine, dorința de aventură vine la pachet cu 
pragmatismul, cu intuiția și cu pasiunea de a învăța 
din fiecare experiență. Călătoriile pe mai multe 
continente mi-au arătat cum să prețuiesc “acasă” și 
identitatea pe care o duc cu mine. Am lansat și condus 
diferite proiecte în mediul ONG (am o experiență de 
peste 10 ani în educație și training) și în mediul privat 
(turism și dezvoltare comunitară). Îmi doresc ca prin 
activitatea Fundației Comunitare Vâlcea să aducem 
împreună oamenii care vor să miște lucruri și să le 
oferim oportunități.

Oana Mesea 
Director executiv

Gabriela Solomon 
Manager granturi  

și comunicare
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Ce este șansa și cui i se cuvine? Dacă consultăm dex-ul, 
acesta ne spune: circumstanță favorabilă, probabilitate 
de succes, noroc. Eu am avut șansa să studiez în 
Olanda, experiență ce mi-a schimbat perspectiva 
asupra a tot ce știam până atunci și care mi-a setat 
noi principii de viață. Cel mai important principiu pe 
care îl urmez ca literă de lege este puterea exemplului. 
Din păcate în România este autohtonă indiferența, 
iar acest exemplu negativ se răspândește rapid. Da, 
acea indiferență care ucide! Ucide șansa fiecăruia la 
un trai mai bun, iar noi toți suntem responsabili atât 
de fericirea cât și de durerea celuilalt, căci împreună 
alcătuim un întreg. Eu aleg să nu rămân indiferentă, 
aleg prin acțiunile mele să îi influențez pozitiv pe cei 
din jurul meu. Îmi dau seama că este un proces ce 
necesită timp, dar dacă ne implicăm mai mulți, vom 
răzbate mai mulți, așa că spor la fapte bune!

După 15 ani de corporație, un copil, o țară străină și 
o pandemie, am decis să mă dedic pasiunilor mele: 
voluntariatul și natura. Sunt recunoscătoare pentru 
șansa oferită de Gabi & Oana și sunt convinsă că 
vom crește frumos FCVL.

Sunt nerăbdătoare să folosesc toate cunoștințele 
acumulate în lumea corporatistă și să le redefinesc 
în contextul fundației. Am trăit mult timp cu senzația 
că munca în corporație nu-ți prea este de folos când 
ieși pe ușa ei, dar îmi dau seama acum cât de tare 
m-am înșelat și mă bucur că am descoperit asta 
(chiar dacă mai târziu).

Cred cu tărie în egalitatea de șanse, în libera 
exprimare și în puterea exemplului. Poate cu o floare 
nu se face primăvară – dar cu siguranță primăvara 
așa începe – când înflorește prima brândușă în 
pădure. La fel și în România – comunitatea celor 
ce vor și fac se mărește în fiecare an – și diferențele 
încep să se vadă.

Maria Dumitrescu

Teodora Brăneci 
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A. PARTENERI INSTITUȚIONALI

RAF – 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. 

FFCR – 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. 
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Parteneri și Sponsori 

B. PARTENERI LOCALI
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.

ARC – 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.
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PROIECTE
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ACASĂ LA ORIGINI

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, 
să realizăm albume fotografice 
locale și regionale care să pună în 
valoare autenticitatea și poveștile 
din spatele portului tradițional 
românesc. 

În 2020 am reuşit să cartografiem 
portul popular şi meşteşugurile 
tradiționale din 10 comunități 
vâlcene, printr-un proiect fotografic, 
ce se va concretiza într-o expoziție.

În 2021, cu ajutorul Romanian 
United Fund, am strâns fonduri 
de la donatori individuali pentru a 
continua proiectul.

Astfel, am putut continua     valorizarea 
şi promovarea patrimoniului 
material şi imaterial etno-folcloric 
şi mulțumim, pe această cale, 
tuturor partenerilor, fotografilor, 
conectorilor comunitari şi mai ales 
celor care au creat această zestre 
neprețuită, pe care noi să o putem 
transmite mai departe generațiilor 
următoare.

Liderii de comunitate și păstrătorii 
de zestre implicați în 2020 și 2021 
sunt din: Costești, Fârtățești, Galicea, 
Mădulari, Mihăești, Nicolae Bălcescu, 
Pietrari, Șușani, Titești, Vaideeni, și 
din Grupul Șezătoare Vâlcea. 

Fotografiile au fost realizate de 
fotografii voluntari: Andreea 
Nedelescu, Alex Petrescu, Matei 
Canavea, Mihaela Dincă, Paul Laszlo.

Parteneri: Asociația La Blouse 
Roumaine IA, Federația Fundațiile 
Comunitare din România, Fundația 
Comunitară Țara Făgărașului, 
Romanian United Fund, Asociația 
Culturală Moștenitorii, Asociația 
Vatra cu Idei, Gate to Romania, 
Romania Educab, Biblioteca Pietrari, 
Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu, 
Biblioteca Galicea.
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ACASĂ LA ORIGINI

Doamna profesoară Mariana Pană, comuna Nicolae Bălcescu

” Pe vremea aceea, fiecare trebuia să iasă la biserică de Paște cu ceva nou, iar cum 
nimeni nu știa ce lucrează celălalt, se lucra mai pe ascuns. Ia are altă culoare 
decât cele din zonă, acest albastru, lucrată pe pânză topită, cu model orizontal 

propriu, diferit de cel vertical purtat de obicei, să nu aibă nimeni ca ea. Iar 
catrințele, numite și fuste în zona noastră, sunt din mătase naturală, terminate 

cu broderie în croșetă cu ploiță, țesute în război, cu mulineuri.

Acest costum de sărbătoare îmi amintește de nopțile în care mama lucra  
migălos timp de luni de zile la el și sunt mândră să îl port de fiecare dată... 
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PRACTICĂ – ACF
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„Lucrăm împreună pentru o Europă 
verde, competitivă și incluzivă” 

– acesta este sloganul proiectul 
„Activism civic în practică – sprijin 
pentru cetățenii activi în susținerea 
unor servicii publice eficiente și 
transparente la nivel local”.

Ne-am alăturat și noi acestui proiect 
care propune obiective pe termen 
lung pentru dezvoltarea durabilă a 
comunității. Proiectul este conceput 
pentru a genera prin consultare, 
activare comunitară și formare 
la nivel local, schimbări relevante 
în comunitate și un model de 
bună practică pentru implicarea 
cetățenilor în decizii cheie ale 
autorităților publice locale. 

În acest sens, am organizat deja 
întâlniri și am stârnit discuții tip focus 
grup și am lansat în iulie 2021 un 
sondaj de opinie distribuit pe rețelele 
sociale la care au răspuns 489 de 
persoane. Chiar dacă respondenții 
reprezintă un număr mic, aceștia 
se pot identifica ca cetățeni activi 
și implicați, iar părerea lor este una 
importantă. 

Pentru 75% dintre respondenți 
prioritatea “Campanie de informare 
şi educare: să nu rămânem pe ultimul 

loc ȋn ceea ce priveşte colectarea 
selectivă” este foarte importantă, 
la fel pentru 71% – “Campanie de 
educație sanitară și prevenție” și 
pentru 64% – “Deschideți școlile 
și parcurile pentru sport: facilități 
pentru sportul de masă”. 

Respondenții sunt în general 
nemulțumiți de felul în care tratează 
primăria aceste 10 priorități, mediile 
tuturor temelor supuse la vot fiind 
de 1.9 dintr-un punctaj maxim de 5.

Proiectul va continua și în 2022 cu:  
(1) activarea, conectarea  și   formarea   
unui  nucleu  civic  la  nivelul  
comunității și (2) derularea unui 
program extins de leadership și 
formare pentru a (3) iniția campanii 
la nivel local (acțiuni civice, petiții, 
audieri, activități de advocacy, dar 
și participare la ședințe publice, 
dezbateri organizate, etc.) și 
monitoriza autoritățile publice 
locale pentru a promova decizii de 
investiții și servicii publice de care să 
beneficieze comunitatea unde are 
loc intervenția.

Proiectul pilot pe care îl derulăm 
vizează cinci comunități locale 
Râmnicu Vâlcea, Timișoara, Reșița, 
Buzău și Sectorul 1. 
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ACTIVISM CIVIC ÎN  
PRACTICĂ – ACF
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Mitică Crăciunescu

Drept urmare, în 2021 am sprijinit 
Fundatia Mitică Crăciunescu pentru 
a iniția fondul de burse cu același 
nume, care finanțează 10 burse 
suport pentru continuarea studiilor 
acordate copiilor care provin din 
medii defavorizate și 20 burse 
de performanță pentru elevii cu 
rezultate deosebite pentru a-i ajuta 
să exceleze în domeniile alese de ei. 

Ambele burse sunt în valoare de 250 
lei/lună. 

Fondul de burse este un tip de program de sprijin pentru 
continuarea studiilor, creat pentru elevii proveniți din 
familii defavorizate. Fără acordarea sprijinului potrivit, 
elevii pot recurge la abandonul școlar, fenomen aflat într-o 
creștere îngrijorătoare în România. Printre elevii din familii 
defavorizate se găsesc tineri capabili de performanțe, care au 
nevoie de susținere pentru a le atinge.

F O N D U L  D E  B U R S E 

Fondul de Burse  
Mitică Crăciunescu
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O altă bursă finanțată anul acesta 
este cea pentru Alex Șerban, 
matematician de nota 10 la propriu, 
care a ales să-și continue studiile 
în Franța, deși taxele de școlarizare 
depășesc bugetul familiei. Împreună 
cu Fundația Alex Tache și alți 
contribuitori locali vrem să îl ajutăm 
pe Alex să își îndeplinească visul și să 
devină un matematician de succes!

Alege să susții alături de noi oamenii 
cheie din societatea vâlceană. Te 
poți alătura și tu acestor campanii 
de burse, poți opta pentru un fond 
numit sau un fond tematic. Află mai 
multe aici:

https://fundatiacomunitaravalcea.
ro/implica-te/

Bursa Alex Șerban

https://fundatiacomunitaravalcea.ro/implica-te/
https://fundatiacomunitaravalcea.ro/implica-te/
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ȘTIINȚESCU: LANSARE
F O N D U L

Bogdan Popescu, clasa a XI-a, membru în echipa de robotică  
Brobots Team a CN Alexandru Lahovari

” Am susținut primul atelier despre microcontrolere în mediul rural cu 
colegi mai mici din clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială 

Sălătrucel. Au fost fascinați de explicațiile despre educația STEM, 
despre robotică și de interacțiunea prin joacă cu plăcuțele Arduino.  
Îi mulțumim lui Științescu pentru că a făcut acest proiect posibil! 

Științescu este un proiect drag nouă, un proiect necesar 
pentru școlari, menit să-i ajute pe copii să descopere sensul 
ultim al științelor, să îi echipeze cu un mod de a gândi analitic 
și creativ, și să le cultive imaginația și încrederea în sine.
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Fondul Științescu a ajuns la Vâlcea 
şi astfel echipajul lui Ştiinţescu s-a 
mărit, numărând 14 comunităţi 
din România! Prima întâlnire cu 
Științescu la Vâlcea a avut loc pe 23 
septembrie, la Biblioteca Județeană 
“Antim Ivireanul” Vâlcea. 

Participanții au fost invitați mai întâi 
la o sesiune de consultări pentru 
designul fondului de finanțare 
la Vâlcea și apoi la o expoziție de 
proiecte educaţionale #STEM.

Le mulțumim celor șapte echipe 
care au prezentat proiecte STEM și 
profesorilor lor îndrumători: echipa 
Colegiului Energetic, echipa Școlii 
Gimnaziale Discovery Kids, echipa 
Clubului Copiilor Aktivi, două echipe 
ale Colegiului Național Mircea cel 
Bătrân, echipa Wizards Code Club 
Pietrari și echipa de robotică Brobots, 
a Colegiului Național Alexandru 
Lahovari!

Științescu Vâlcea
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CERNIȘOARA 

Copiii şi educaţia lor sunt investiţii sigure în 
viitorul comunităţii!
Proiectul început în luna martie a acestui an, alături de Allianz - Țiriac 
Asigurări, parteneri de business, parteneri locali – a avut în centru crearea 
de condiții decente pentru învățătură în 2 școli din comuna Cernișoara, 
județul Vâlcea și a fost derulat în parteneriat cu Fundația Comunitară Vâlcea 
și Primăria Cernișoara.

 ◆  Am realizat un foraj de mare adâncime pentru alimentarea cu apă a 
şcolii din satul Mădulari, foraj de care au beneficiat și sătenii din partea 
de nord a comunei, pe fondul secetei prelungite din acest an.

 ◆  Pe perioada verii am lucrat împreună cu specialiști la renovarea şcolii 
din Cernişoara-sat pentru a primi cei 150 de elevi relocaţi în urma 
transformărilor prevăzute la şcolile din Mădulari şi Armăşeşti.

Lucrările structurale au fost finalizate până la începerea 
anului şcolar, astfel că elevii s-au putut întoarce la cursuri 
într-o școală reabilitată. 

Mulțumim Allianz - Țiriac Asigurari, Allianz - Țiriac Pensii, Mediatique și 
partenerilor locali Hispano Construct, Nurvil Audi, Damila, Romstal Romania, 
Valoris Electrice VL, Amenajari spații verzi și grădini - Agroexpert Vâlcea 
pentru investiția în acest proiect!

Cuantum finanțare: 236.276

F O N D U L
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CERNIȘOARA 
ÎNAINTE

ÎNAINTE

DUPĂ

DUPĂ

DUPĂ
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380 de oameni au strâns împreună cu donatorii lor 56.806 de 
lei în nouă săptămâni! E uimitor, în al doilea an de restricții și 
vești care ne afectează negativ. Vâlcea Forest Run a crescut 
de la an la an și ne bucurăm să vedem cea mai mare sumă 
strânsă în patru ediții! 

Vrem să mulțumim tuturor celor care au ajutat la realizarea campaniei pentru 
proiectele de anul acesta! Pentru a pune în lumina reflectoarelor inițiative 
de impact pentru dezvoltarea comunității vâlcene pe termen mediu și lung 
au fost implicați 380 de sportivi, dintre care 90 de copii, peste 30 de sponsori 
și parteneri, 50 de voluntari și peste 450 de donatori și susținători!

Orice sumă a însemnat un pas mic, dar sigur, spre realizarea obiectivului 
fiecărui proiect în parte. Mulțumim ambasadorilor, donatorilor, sportivilor, 
partenerilor și sponsorilor!

Felicitări Asociația AVA Autenticitate, Varietate, Acceptare, Asociația 
Vâlceană a Elevilor, Asociația Informală a Vocilor pentru Incluziune, 
VISart - Valcea International Street Art Festival și Fondul Științescu Vâlcea!
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- Oana Mesea, Director Executiv  Fundația Comunitară Vâlcea -

” Ne propunem să promovăm sportul, alergarea în 
natură în general și orientarea sportivă în particular. 
Am ales Pădurea Valea Bujoreanca pentru că oferă 

mai multe opțiuni pentru trasee și vom putea să 
mulțumim și alergătorii pasionați, și adulții,  

și copiii dornici de mișcare și de relaxare.

56.806 de lei 
mobilizați pentru 5 cauze

50 
voluntari

380 
alergători

30 
companii partenere

2021
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Asociația AVA  
Autenticitate, Varietate, Acceptare 

Asociația AVA Autenticitate, Varietate, Acceptare își propune creșterea 
calității vieții copiilor cu dizabilități cu domiciliul în județul Vâlcea prin ore 
de recuperare cu ajutorul Terapiei 3C, Terapiei Montessori, ateliere de lucru 
și de socializare ca sprijin pentru o dezvoltare armonioasă psihosomatică, 
care îmbină terapia pentru corp cu terapia cognitivă și logopedică cu scopul 
integrării mai ușoare în societate.

Suma finală strânsă la Vâlcea Forest Run a fost 15.320 RON. 

Proiectului i s-a alăturat curând Asociația ZI de BINE, alături de sponsori 
precum #LIDL, #eon, #Unicredit.

15.320 de lei 
sumă strânsă la Forest Run
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Asociația AVA  
Autenticitate, Varietate, Acceptare 
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Asociația Vâlceană  
a Elevilor (AVE) 

Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE) are în plan un proiect pentru elevii din 
7 școli și licee din urbanul mic și rural, prin care să le transmită acestora 
cunoștințe și abilități pentru o viață mai sigură și autonomie – fie că vorbim 
de educație sexuală, mentală, sanitară, financiară sau juridică.

Suma finală pentru proiect: 13.193 de lei, pentru o platformă 
de informare echitabilă, corectă, tinerilor la care aceste 
informații ajung foarte greu și într-o manieră nestructurată.

13.193 de lei 
sumă strânsă la Forest Run
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VISart – Vâlcea International Street Art Festival va fi primul festival de 
artă stradală din oraș. Asociația ATARAXIA își propune să creeze un traseu 
de artă murală în Râmnicu Vâlcea prin care localnicii și vizitatorii să (re)
descopere probleme ale societății actuale, exprimate într-un stil artistic și 
care să rămână mărturii ale nevoii noastre de a progresa.

Suma finală este de 3.425 lei, bani necesari pentru o mică 
parte din organizarea festivalului stradal de artă, ce va 
impacta în mod pozitiv comunitatea.
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VISart – Vâlcea  
International Street Art Festival 

Asociația Vâlceană  
a Elevilor (AVE) 

3.425 de lei 
sumă strânsă la Forest Run
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AIVI – Asociația Informală  
a Vocilor pentru Incluziune

AIVI își propune să organizeze o școală de iarnă în județul Vâlcea, cu durata de 
o săptămână. Tinerii vor acoperi subiecte de interes atât pentru comunitate, 
cât mai ales pentru publicul larg.

Suma finală este de 5.510 lei, bani necesari pentru o tabără 
unde 20 de adolescenți și tineri din comunitățile vâlcene 
învață jurnalism și se unesc pentru a crea o redacție 
județeană sau mici nuclee locale în localitățile lor.

5.510 de lei 
sumă strânsă la Forest Run
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AIVI – Asociația Informală  
a Vocilor pentru Incluziune

Fondul Științescu a strâns 
suma de 19.358 de lei. 

Această sumă este dublată de 
finanțatorul nostru – Romanian 
American Foundation – și va fi 
parte din viitorul Fond de granturi 
Științescu Vâlcea pentru copiii și 
tinerii cu vârste între 6 și 19 ani, 
cei cu care vor lucra mentorii 
Științescu. Aceștia (profesori, elevi, 
studenți, bibliotecari, cercetători, 
profesioniști) primesc din partea 
fondului finanțări, resurse, 
îndrumare și sprijin.

Ne uităm cu bucurie la ce ne rezervă 
anul 2022 – proiecte finanțate 
care vor aduce o schimbare 
în comunitate prin educație 
STEM, artă stradală, incluziune 
pentru persoanele vulnerabile 
sau jurnalism civic. Rămâi alături 
de noi și află cum se lansează în 
comunitate aceste proiecte, dar 
și noutățile și planurile noastre 
pentru noul an.
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Fondul Științescu

19.358 de lei 
sumă strânsă la Forest Run
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Fondul pentru un viitor mai 
bun în comunități, Craiova 
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Anul acesta am ajuns și la 
Craiova! 

Ducem mai departe spiritul civic 
și implementarea de proiecte în 
regiunea Oltenia prin proiectul 
Fondul pentru un viitor mai bun 
în comunități. Acest program este 
finanțat de Lidl Romania, coordonat 
de Federaţia Fundaţiile Comunitare 
din România – FFCR și implementat 
la nivel local de Fundaţia Comunitară 
Vâlcea.

Fondul pentru un viitor mai bun 
în comunități susține oamenii cu 
inițiativă din #Craiova să dezvolte 
și să implementeze proiecte de 
activare și revitalizare a comunității 
craiovene în domeniul mediului 
și al educației. ONG-uri și grupuri 
de inițiativă din Craiova pot aplica 
pentru granturi nerambursabile 
în valoare de 245.000 RON pentru 
soluții creative și sustenabile care 
răspund la provocări locale de mediu 
și educație.
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Zilele Arhitecturii  
Balneare – Studio Govora

Proiectul cultural „Zilele Arhitecturii Balneare 
din Govora” s-a desfășurat în perioada 20 iulie – 1 
octombrie 2021. 
Scopul său este înțelegerea fondului construit ca resursă indispensabilă 
dezvoltării locale durabile de către comunitate, autorități și mediul 
antreprenorial local din Băile Govora. 

În continuarea acțiunilor din 2020, grupul de inițiativă Studio Govora a 
organizat cea de-a doua ediție a Zilelor Arhitecturii Balneare la Govora, între 
26.07 – 1.08.2021. Vila Ivanovici, Cazinoul, Pavilionul de Băi, Hotelul Palace au 
fost elementele în jurul cărora au fost gândite întâmplările acestei săptămâni, 
astfel încât localnicii, turiștii și autoritățile deopotrivă să conștientizeze 
valoarea patrimoniului construit și să continue munca de a readuce la viață 
această stațiune!

Prin proiectul Băile Govora: premisele orașului ideal, grupul de inițiativă a 
conturat în 2021 primele idei și activități necesare pentru un demers mai 
amplu dedicat patrimoniului construit din stațiune. 

Aceste primei idei au fost dezvoltate apoi pentru alte două apeluri de 
proiecte, în două proiecte complementare ce au primit finanțare din partea 
Administrației Fondului Cultural Național și Ordinului Arhitecților din 
România. 

Ulterior, acestora li s-au adăugat eforturile pentru salvarea 
Vilei Ivanovici – accesarea unui grant de 200.000 lei alături de 
Primăria Orașului Băile Govora, oferit de Institutul Național al 
Patrimoniului și realizarea campaniei de crowdfunding pentru 
asigurarea co-finanțării de 20.000 lei.
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Zilele Arhitecturii  
Balneare – Studio Govora

21.610 de lei 
sumă strânsă în 2021
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Shoe Box

De Crăciun, împreună cu voluntarii Asociației 
SMILE, am contribuit la campania SHOE BOX. 
Au fost distribuite mai mult de 12.000 de cutii de cadouri (rechizite, dulciuri, 
haine de iarnă) în țară, iar în judeţul Vâlcea noi am sprijinit campania cu un 
spațiu pentru împachetat cutii și am fost Moș Crăciun la Școala Spiru Haret 
și la Centrul Psihosomatic pentru copii cu dizabilități.

Asociația Smile estimează că voluntarii au dedicat peste 5.000 de ore acestui 
proiect în care au strâns cutii în Piatra Neamț, Craiova, Timișoara, Cluj, Lugoj 
și Râmnicu Vâlcea. 

Cu sprijinul Kaufland Romania cele peste 12.000 mii de cutii ShoeBox au 
ajuns la copiii din Piatra Neamț, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Timișoara, 
Cluj, Lugoj, Deva, București, Buzău, Călărași, Bistrița Năsăud.

Suport logistic – Pall-Ex Romania și Marvi Logistic

Parteneri Media – Kiss FM

Partener Național – Asociatia Simbio
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VENITURI 2021 RON
Donatori individuali 55870
Donatori companii 141183
Donații din mecanismul 3.5% 2573
Fondurile de la Programul Național, acordate de RAF  
pentru Științescu, fonduri din partea FFCR 

118648

Fundații românești sau străine care nu sunt asociate  
cu Programul Național

45927

Venituri din dobânzi, diferențe de curs valutar etc 699
TOTAL 364900

15%

39%

1%

32%

13%
0%

Donatori individuali

Donatori companii

VENITURI 2021

În funcție de sursa 
de finanțare
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CHELTUIELI 2021 RON
Granturi acordate 45561
Burse 23200
Evenimente și costuri asociate acordării granturilor 23766
Cheltuieli cu proiecte proprii/operaționale 236276
Echipamente și bunuri de folosință îndelungată 4918.63
Transport și cheltuieli de deplasare 1873
Servicii (consultanți, traineri, experți, servicii legale,  
audit, contabilitate etc.) 

12722

Costuri administrative, de personal și dezvoltarea  
capacității FC

165983

TOTAL 514300

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

9%

5%

5%

46%
1%

0%

2%

32%

CHELTUIELI  
2021

Granturi acordate

Burse
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Nume program/ 
fond finanțare

Nume organizație 
finanțată/beneficiar 
al finanțării

Nume proiect

Sume plătite 
în cursul 

anului 2021 
(lei)

Sume 
contractate în 

cursul anului 
2021 (lei)

Grup țintă Domeniu 
finanțat 

CERCUL DONATORILOR 
2019

Gutenber Messner 
Annemarie Educație Sexuală în Școli 2121  Copii/tineri cu vârste 

între 15-18 ani Educație

STUDIO GOVORA GI Studio Govora Zilele Arhitecturii 
Balneare 21610  Comunităti urbane 

(până la 30.000 loc) Cultură-artă

VÂLCEA FOREST RUN 
2021 ASOCIAȚIA AVA

Centru Multifuncțional 
pentru copiii cu 
dizabilități

15320  Persoane cu dizabilități 
fizice

Social și 
incluziune 
socială

VÂLCEA FOREST RUN 
2021

Asociația Informală a 
Vocilor pentru Incluziune

Școala de iarnă pentru 
jurnalism comunitar 5510  Copii/tineri cu vârste 

între 15-18 ani
Democrație și 
participare civică

VÂLCEA FOREST RUN 
2021 ASOCIAȚIA ATARAXIA

VISart (Vâlcea 
International Street Art 
Festival)

 3425 Comunități urbane 
(100.001 - 300.000 loc.) Cultură-artă

VÂLCEA FOREST RUN 
2021

ASOCIAȚIA Asociația 
Vâlceană a Elevilor  #GenerațiaPutem  13193 Copii/tineri cu vârste 

între 15-18 ani Educație

VÂLCEA FOREST RUN 
2021

Fundația Comunitară 
Vâlcea Fondul Științescu 1.0  53245 Copii/tineri cu vârste 

între 6-19 ani Educație

Parteneriat Allianz și 
sponsori locali Școlile din Cernișoara 

Proiectul școlilor din 
comuna Cernișoara 
(toalete în școală și 
realizarea unui puț de 
apă potabilă) 

236276  Copii/tineri cu vârste 
între 3-14 ani Educație
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Nume program/ 
fond finanțare

Nume organizație 
finanțată/beneficiar 
al finanțării

Nume proiect

Sume plătite 
în cursul 

anului 2021 
(lei)

Sume 
contractate în 

cursul anului 
2021 (lei)

Grup țintă Domeniu 
finanțat 

CERCUL DONATORILOR 
2019

Gutenber Messner 
Annemarie Educație Sexuală în Școli 2121  Copii/tineri cu vârste 

între 15-18 ani Educație

STUDIO GOVORA GI Studio Govora Zilele Arhitecturii 
Balneare 21610  Comunităti urbane 

(până la 30.000 loc) Cultură-artă

VÂLCEA FOREST RUN 
2021 ASOCIAȚIA AVA

Centru Multifuncțional 
pentru copiii cu 
dizabilități

15320  Persoane cu dizabilități 
fizice

Social și 
incluziune 
socială

VÂLCEA FOREST RUN 
2021

Asociația Informală a 
Vocilor pentru Incluziune

Școala de iarnă pentru 
jurnalism comunitar 5510  Copii/tineri cu vârste 

între 15-18 ani
Democrație și 
participare civică

VÂLCEA FOREST RUN 
2021 ASOCIAȚIA ATARAXIA

VISart (Vâlcea 
International Street Art 
Festival)

 3425 Comunități urbane 
(100.001 - 300.000 loc.) Cultură-artă

VÂLCEA FOREST RUN 
2021

ASOCIAȚIA Asociația 
Vâlceană a Elevilor  #GenerațiaPutem  13193 Copii/tineri cu vârste 

între 15-18 ani Educație

VÂLCEA FOREST RUN 
2021

Fundația Comunitară 
Vâlcea Fondul Științescu 1.0  53245 Copii/tineri cu vârste 

între 6-19 ani Educație

Parteneriat Allianz și 
sponsori locali Școlile din Cernișoara 

Proiectul școlilor din 
comuna Cernișoara 
(toalete în școală și 
realizarea unui puț de 
apă potabilă) 

236276  Copii/tineri cu vârste 
între 3-14 ani Educație
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 ◆ Fundația Mitică Crăciunescu

 ◆ Omeron Technologies

 ◆ Nurvil

 ◆ Romira Open Consulting

 ◆ Laztur

 ◆ Triolete Media

 ◆ Dentview

 ◆ Integrated Media Systems

 ◆ Mirafarm

 ◆ Dublumar

 ◆ Tichet

 ◆ Lamanet

 ◆ York

 ◆ Tofavon

 ◆ Boco Prime IT

 ◆ Isotrans

 ◆ Andra Radu Concept

 ◆ Info Group

 ◆ Elegon Prod

 ◆ Jorelen

 ◆ BUV Vinmag

 ◆ Damila

 ◆ Annabella

 ◆ Faurecia

 ◆ Emigab

 ◆ Elvon Electric

 ◆ Klass Coating System

 ◆ Logistic Cert

 ◆ Viltehnica

 ◆ PSS – Prosoft Solutions

 ◆ Marvi Logistic

 ◆ Fotonia Studio

 ◆ Bodi Sam

 ◆ Hidrotop

 ◆ Telescopico

 ◆ Adamis Sweets

 ◆ Kynita
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Donatorilor individuali:  aproximativ 450 de donatori la Vâlcea Forest Run, 
aproximativ 100 de donatori pentru campania RUF si FFCR Acasă la Origini, 
aproximativ 50 de donatori în campaniile Galantom -  Dăruiește Ziua Ta

 ◆  Romanian American 
Foundation

 ◆  Federația Fundațiile 
Comunitare din România

 ◆  Asociația pentru Relații 
Comunitare - ARC

 ◆ Romanian United Fund - RUF

 ◆  Clubul Copiilor Aktivi  
Râmnicu Vâlcea

 ◆  Clubul EcoSport Râmnicu 
Vâlcea

 ◆  Societatea Națională de  
Cruce Roșie - filiala Vâlcea

 ◆ Trailghosts Vâlcea

 ◆ Clubul Lykayos

 ◆ Cicloturism Vâlcea - CTV

 ◆  Asociația La Blouse  
Roumaine IA

 ◆  Fundația Comunitară  
Țara Făgărașului

 ◆ Asociația Culturală Moștenitorii

 ◆ Asociația Vatra cu Idei

 ◆ Gate to Romania

 ◆ Romania Educab

 ◆ Asociația Smile

Parteneri societate civilă:

Parteneri instituționali: Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea, 
Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea, Instituția Prefectului - județul 
Vâlcea, Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni, Primăria Comunei Bujoreni, 
Romsilva, Biblioteca Pietrari, Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu, Biblioteca 
Galicea
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Noi, cei de la Fundația Comunitară Vâlcea, acționăm în fiecare 
zi pentru a transforma Vâlcea în locul pe care să-l numim cu 
adevărat „acasă”. Identificăm nevoi, mobilizăm resurse locale și 
sprijinim alte asociații și grupuri de inițiativă să implementeze 
proiecte.

În 2022 ne propunem să fim la fel de prezenţi în comunitate, antrenând 
actori din judeţ şi din “diaspora vâlceană”. 

Principalele domenii pentru care acumulăm aceste resurse sunt: 

 ◆ educație (Fondul Științescu, Caravana STEAM)

 ◆ mediu (Fondul pentru un viitor mai bun în comunități), 

 ◆ societatea civilă (Activism civic în practică) 

 ◆  integrare și coeziune (Programul de Integrare a refugiaților în contextul 
crizei umanitare)
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Rezoluții 2022

Obiective strategice locale 2022
 ◆  Stimularea leadership-ului local prin găsirea modelelor și exemplelor 

de succes, prin invitarea membrilor ONG/grupuri de inițiativă să 
ȋndeplinească rolul de speaker ȋn cadrul evenimentelor FC, prin oferirea 
de granturi și sprijin pentru implementarea ideilor de proiect ale ONG-
urilor sau grupurilor de inițiativă;

 ◆  Stimularea creării de parteneriate prin identificarea oamenilor cu 
energie, entuziasm și motivație pentru diverse cauze;

 ◆  Motivarea cetățenilor să discute cu autoritățile pentru măsuri punctuale 
ce conduc la ameliorarea propriului trai prin deschiderea unei punți de 
dialog între societatea civilă și administrația publică.

 ◆  Crearea unui Hub educațional - un spațiu comun pentru oamenii  
cu inițiativă, start-ups și organizațiile din oraș, astfel aceștia să se poată 
ajuta reciproc și să poată dezvolta împreună soluții mult mai eficiente 
pentru cauzele propuse creându-se un impact local mai mare și  
mai vizibil.


