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Atunci când dăruiești fără să aștepți ceva în schimb, ești răsplătit cu experiențe de neuitat. Aceste experiențe le trăim 

toți cei care suntem implicați în Fundația Comunitară Oradea. Voluntariatul presupune eforturi mari: presupune 

multă organizare, timp alocat, resurse financiare, oboseală acumulată, uneori chiar nopți nedormite, dar ne dă în 

schimb bucuria imensă de a simți că împreună contribuim la a crea o comunitate bihoreană mai frumoasă și mai 

sănătoasă.

Știm deja că orice succes, orice realizare mare începe 

printr-un simplu pas făcut. Trebuie doar să ai voința și 

ambiția de a realiza/schimba ceva pentru tine și pentru 

societatea în care trăiești. Să contribui la progresul celor din 

jurul tău fără a obține beneficii materiale, reprezintă scopul 

oricărui ONG, având ca unică recompensă o mulțumire 

sufletească foarte puternică. Fundația Comunitară Oradea 

este pentru mulți dintre noi acel simplu pas, pe care îl facem 

conștient, zi de zi, alegând frumosul și binele, în fața 

celorlalte alternative. Pentru mine, FCO reprezintă un model 

de colaborare și cooperare, de susținere necondiționată, de 

unitate în diversitate. Am o mare recunoștință pentru toți cei 

care susțin inițiativele Fundației și ne dau astfel 

posibilitatea să continuăm. Doar atunci când înveți să 

dăruiești, poți spune că ești un om împlinit!

Școliți la ceas de seară și educați prin citate 

mulțumitoare, a căror profunzime îți permite să vezi 

dincolo de ele deșertul nimicului, preoții mireni ai lumii 

noi îndeamnă la toleranță, virtute ce ar trebui să devină 

definitorie pentru omul nou. Ni se dorește sau chiar 

clădește o lume mai tolerantă, noi înșine trebuie să 

devenim mai toleranți - în general și nu neapărat cu 

obiect, zice-se. Cine nu e tolerant e retrograd și merită să 

ardă pe rugul modernității sclipicioase fără să cunoască 

prosperitatea.

Ori, credem noi, cei din Fundația Comunitară Oradea, toleranța este păcatul laic al societății noastre, ura fără 

dușmănie, gradul cel mai de jos al respectului și al înțelegerii, care nici vorbă să deschidă calea spre dialog și, cu atât 

mai puțin, spre colaborare și comunitate, iar de dragoste nici nu mai poate fi vorba. Când, din varii motive, nu-l strângi 

de gât pe celălalt (și nici el pe tine), când niciun dialog nu mai e posibil, când nicio înțelegere nu mai merită efortul 

atunci, da, toleranța devine preferabilă crimei și, la limită, este o virtute, fie ea hidoasă. 

Ceea ce cautăm noi, la Fundația Comunitară Oradea, este să facem pasul, din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai 

apăsat, de la toleranța sterilă și hidoasă către înțelegere și dialog, către conlucrare și comuna bunăstare. Ieșim din 

ghetoul suficienței personale și mergem către celălalt, aflat și el, la rândul lui, în ghetoul suficiențelor sau 

insuficiențelor de tot felul. Împreună vom reuși, lăsând în urmă toleranța sterilă, să clădim un viitor comun propice 

împlinirii fiecăruia: împreună cu celălalt și nu alături de el. Altfel, riscul este să murim fiecare în propriuI ghetou, mai 

mic sau mai mare, poleit după posibilitațile personale ale fiecăruia. Nu e ușor și nici mereu la îndemână să treci de la 

eu la noi, de la a avea la a fi, dar animalul social care suntem fiecare tânjește chiar și fără să știe măcar după o 

strângere de mână a celuilalt. “Together we stand, divided we fall”, zice poetul. We all, adaug eu.
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Fundația Comunitară Oradea își propune 

îmbunătățirea vieții locuitorilor din județul 

Bihor prin mobilizarea și distribuirea de 

resurse pentru inițiative locale. Susținem 

interesele filantropice ale donatorilor ‒ 

persoane fizice și juridice, gestionând 

fonduri private, pe care le direcționăm 

spre nevoile comunității, sub forma de 

granturi și burse. Facem acest lucru 

posibi l  pr in încurajarea spir i tului 

filantropic și de responsabilitate socială al 

o rgan izaț i i lo r  neguvernamenta le , 

compani i lor  și  persoanelor fizice, 

grupurilor de inițiativă, cu scopul de a 

răspunde nevoilor mereu în schimbare ale 

comunității. 

Fundația Comunitară Oradea face parte 

din programul național de “Fundații 

Comunitare” inițiat de către Asociația 

pentru Relații Comunitare, în parteneriat 

cu Fundația Pentru Parteneriat și Fundația 

P a c t ,  c u  s p r i j i n u l  fi n a n c i a r  a l 

organismelor: Charles Stewart Mott 

Foundation, Trust for Civil Society in 

Central and Eastern Europe și Romanian-

American Foundation.

Mihaela Tatu

Anca Dodescu

Laura Breb

Sebastian Văduva

Csaba Békési

Vlad Sarca
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Oradea.

DONATORI INDIVIDUALI

I SPONSORI COMPANII: Ș

VALOARE FONDURI
STRÂNSE DIN COMUNITATE: 

2.629.237 lei

> 3900
EVENIMENTE ORGANIZATE: 

49
PROIECTE FINANȚATE:

237

62

BURSE ACORDATE: 

Împreună pentru binele comun!
Acesta a fost motto-ul după care s-au

ghidat membrii grupului de inițiativă

pentru înființarea Fundației Comunitare Oradea.
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poza

Oradea.

SUPORT FINANCIAR

ACORDAT ÎN COMUNITATE: 

1.248.762 lei
BENEFICIARI DIRECȚI ȘI INDIRECȚI: 

> 47.500
VOLUNTARI: 

> 900

>10.000

PARTICIPANȚI LA EVENIMENTE: 

De-a lungul celor 6 ani de funcționare 

Fundația Comunitară Oradea a reușit 

să aducă împreună oameni care oferă 

resurse financiare, timp și energie 

pentru a-i sprijini pe semenii lor aflați 

în situații dificile, pentru a duce la 

îndeplinire proiecte pentru comunitate, 

pentru a încuraja tinerii talentați și 

ambițioși.
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BURSA

TALENTELOR
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15

1195

> 3000
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Ediția a V-a  

proiecte implementate

în anul 2018

Da! pentru viață și sănătate mintală!        Valoare finanțare: 6.120 lei

Pornind de la statisticile care spun că în ultimul deceniu numărul depresivilor a crescut cu peste 

18% la nivel mondial, trei studente la psihologie au gândit un program de informare a 

reprezentanților cultelor creștine din județul nostru, cu privire la depistarea simptomelor 

depresiei și a riscului de suicid. Au avut loc cinci înâlniri interactive, unde cei peste 70 de 

preoți/pastori, care interacționează zilnic cu oamenii, au înțeles care sunt simptomele unei 

persoane cu depresie și împreună cu psihologii au dezbătut măsurile pe care e nevoie să le ia 

atunci când înâlnesc persoane cu risc de suicid. Programul a continuat cu o serie de 11 ședințe de 

terapie de grup, cu pacienți diagnosticați cu depresie cu risc de suicid, susținute de 

coordonatoarele proiectului, la Spitalul Municipal Gavril Curteanu.

Te Susțin.ro    Valoare finanțare: 5.249 lei

Andrei Duma, inițiatorul acestui proiect, este cel care a lansat platforma de 

strângere de fonduri TeSusțin.ro. După studii în Marea Britanie s-a întors 

acasă, unde crede că poate avea succes dacă muncește suficient de mult. 

S-a hotărât să nu țină doar pentru el ceea ce a învățat, așa că a susținut 

cursuri de multifinanțare pentru cei care își doresc să își pună în aplicare 

ideile, dar nu știu de unde să înceapă strângerea de fonduri. Cursurile au 

fost practice, dinamice și bine structurate. Cei peste 250 de participanții, cei 

mai mulți dintre ei elevi, au plecat de la cursuri încrezători în ideile lor și cu 

noi cunoștințe despre latura financiară a unui proiect.

Zile colorate      Valoare finanțare: 8.118 lei

Ce bine este când îndrumătorii elevilor se gândesc și la dezvoltarea 

personală! Pentru că le sunt dragi copiii, psihologul școlar Dragoș Olimpia 

și profesorul documentarist Chira Brîndușa din Suplacul de Barcău au 

organizat ateliere cu 96 de copii din clasele 0-IV. Prin joc, pictură, modelaj, 

teatru, dans, au ajuns la sufletul acestor copii, ajutându-i să devină 

încrezători în forțele proprii.                                                    . 

Totul s-a terminat cu o expoziție a lucrărilor realizate de copii la ateliere și 

o serbare pregătită în detaliu de elevi și îndrumătoarele lor.

Asumarea identității etnice prin fotografie    Valoare finanțare: 5.270 lei

În Tinca, la Școala Creștină Privată , profesorii acordă încrederea cuvenită celor peste 200 de elevi 

romi, pe care îi ghidează pe drumul educației și îi implică în activități care să îi dezvolte personal. În 

această școală s-a desfășurat și proiectul ”Asumarea identității etnice prin fotografie”, prin care 

elevii au documentat prin fotografiere o parte din viața pe care o duc în comunitatea lor. Marea 

bucurie a fost prezentarea muncii lor într-o expoziție în Cetatea din Oradea. Acum, fotografiile au 

ajuns expuse pe coridoarele școlii lor și se bucură de admirația tuturor oaspeților care le trec 

pragul. Acest proiect a dus nu doar la creșterea stimei de sine a copiilor romi, ci și la formarea unor 

pârghii de comunicare la nivel local, pentru a găsi soluții în educația acestor copii.
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Bisericile de lemn din Ţara Beiuşului 

Tezaur arhitectural al județului Bihor    

Valoare finanțare: 7.990 lei

CititORADEA Magia Sunetului        

Centrul de zi pentru copii

„Consiliaris!”              

Valoare finanțare: 19.240 lei Valoare finanțare: 5.185 lei

Valoare finanțare: 14.802 lei

Mark Lukacs, un iubitor de lectură, și-a propus să dedice 

proiectul său cărților și celor care le îndrăgesc. Proiectul 

CititOradea a avut în vedere dotarea a 4 localuri pro 

cultură din județul Bihor cu minibiblioteci, organizarea 

unui maraton cultural și demararea primului Festival de 

Carte din Oradea. În cadrul maratonului din 22 aprilie, au 

avut loc simultan diverse activități culturale în Oradea, 

Beiuș și Salonta, iar în cadrul Festivalului Informal de 

Carte Oradea (FICO) s-a desfășurat un șir de evenimente 

pentru diferite categorii de vârstă, având drept obiectiv să 

aducă iubitorii de carte împreună și să promoveze lectura.

Atunci când dedicarea profesorilor întâlnește curiozitatea 

elevilor, pot rezulta lucruri deosebite. Așa s-a întâmplat și 

în cadrul acestui proiect, unde trei profesori coordonează 

peste 40 de elevi și împreună au fost pe teren  pentru a se 

documenta despre bisericile de lemn din Țara Beiușului. 

Au aflat de la bătrânii satelor istoria bisericilor, dar au 

ajuns și la date exacte din documente puse la dispoziție 

de oameni impresionați de curiozitatea elevilor. Acum 

muncesc la redactarea unui album cu fotografii, dar și 

multe informații despre aceste biserici, prin care vor să 

atragă atenția asupra unor adevărate monumente care se 

află în continuă degradare.

Pentru că și-au dorit mai mult decât să se limiteze doar la 

cursurile obligatorii, două profesoare de la Facultatea de 

Muzică au inițiat proiectul Magia Sunetului. Au organizat 

un curs de muzică de cameră, care i-a avut ca invitaţi pe 

artiştii instrumentişti Mihaela Anica (flautistă) şi Horia 

Maxim (pianist). Cursul s-a desfăşurat pe o perioadă de 

trei zile şi a fost dedicat studenţilor și elevilor artiști din 

țară. În deschidere, cei doi artişti invitaţi au susţinut un 

recital cameral, care a fost urmat de workshop-ul cu 

tematica ”Arta Interpretării în Formaţia Camerală”, iar 

cursul s-a finalizat cu un recital al celor mai bune formaţii 

camerale și premierea acestora.

Într-o familie în care un membru este diagnosticat cu 

cancer, toată atenţia este concentrată asupra nevoilor 

bolnavului din casă, iar copiii familiei devin adesea 

ignorați. Cu gândul la această problemă, Asociația 

Consiliaris a inițiat un program de after-school gratuit 

pentru copiii din acest tip de familii. Pentru că asociația 

deținea deja un spațiu care avea nevoie de o renovare 

completă, s-a muncit din greu pentru ca 20 de copii să 

poată petrece zilnic câteva ore într-un spațiu primitor, 

unde să aibă parte de ajutor la teme, activităţi 

extraşcolare și poate cel mai important, de sprijin 

emoțional.
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Ediția a V-a  

proiecte implementate

în anul 2019

Povești care schimbă lumea     Valoare finanțare: 8.075 lei

Dacă holocaustul a însemnat un genocid generalizat în rândul 

evreilor, comunismul a semnificat, pentru estul Europei, un element 

de dezumanizare şi înregimentare în tipare care nu admiteau libera 

exprimare a conştiinţei de sine, a apartenenţei etnice şi religioase 

sau a părerilor politice contrare regimului comunist. Proiectul 

urmăreşte cunoaşterea temeinică de către peste 120 de elevi a 

totalitarismului comunist și a holocaustului - pentru a conştientiza 

dramele provocate de intoleranţă și dictatură. Elevii vor participa la 

vizite în locuri încărcate de istoria acestor evenimente, întâlniri cu 

supravieţuitori ai tragediilor istoriei și dezbateri pe temele 

proiectului. 

Start-up kids         Valoare finanțare: 15.445 lei

Gestionarea banilor este mai ușoară pentru unii copii decât 

pentru alții, dar oricine poate să învețe, trebuie doar să investim 

timp pentru a insufla copiilor valoarea și respectul față de bani. 

Proiectul urmărește defășurarea unor activități teoretice și 

practice, care să genereze dobândirea unor noi competențe 

financiare și de antreprenoriat. Conform planului de afaceri 

realizat, copiii vor  realiza diferite produse, care vor fi apoi 

vândute în târguri specializate și expoziții cu vânzare. Se vor 

organiza vizite tematice la mici întreprinzători locali, unde elevii 

vor veni în contact cu antreprenorii pentru a cunoaște povestea 

afacerilor direct de la cei care le-au dezvoltat. 

Open Minds         Valoare finanțare: 8.925 lei

Inițiatorii acestui proiect sunt doi elevi pasionați de rezolvarea cubului 

Rubik. Acest cub presupune rezolvarea fețelor lui, astfel încât să aibă o 

singură culoare. Este una din cele mai bine vândute jucării din toate 

timpurile și recunoscut pentru capacitatea de a ajuta la dezvoltarea 

gândirii logice.

Propunerea coordonatorilor este aceea de a creea un club pentru elevii 

Colegiului Național ”Teodor Neș” din Salonta, unde vor avea loc cursuri de 

rezolvare a cubului Rubik, aplicarea unor teste IQ interactive, jocuri de 

șah, dar și alte activități care să stimuleze gândirea logică a elevilor. Cu 

alte cuvinte, elevii inițiatori își propun ca prin metode interactive și plăcute 

să îi ajute și pe colegii lor să își exerseze gândirea logică.
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Vechile comori ale științei          Valoare finanțare: 10.115 lei

Proiectul își propune introducerea muzeelor de științe 

(biologie și fizică) ale Colegiului Național “Samuil 

Vulcan” în circuitul muzeelor locale, prin descoperirea 

de către tinerii întregii comunități din Țara Beiușului a 

”vechilor comori” aflate în aceste muzee. Exponatele 

din muzeele de științe vor fi catalogate prin 

documentare de către elevii implicați în proiect. Prin 

diverse ateliere organizate în muzee se dorește 

atragerea elevilor către domeniul științelor, oferindu-li-

se posibilități noi de cunoaștere prin experimente și 

lucrări practice. Elevii vor realiza lucrări științifice sau 

proiecte de cercetare pe baza informațiilor acumulate, 

toate acestea fiind înscrise în cadrul unui concurs-

simpozion de proiecte științifice. 

Jurnalism muzical pentru comunitate     Valoare finanțare: 9.647 lei

Prin acest proiect se va încuraja accesul comunității bihorene la 

arta muzicală autohtonă și suplinirea nevoii comunității locale de a 

promova și a reflecta performanța artistică din concerte. Studenții 

de la faculățile de muzică, jurnalism și litere vor putea beneficia de 

un curs intensiv de jurnalism muzical, susținut de personalități din 

țară cu experiență vastă în domeniu: muzicologi, profesori 

universitari, dirijori. Cursul se va desfășura pe parcursul mai multor 

sesiuni, unde cursanții vor învăța despre jurnalismul muzical, 

stilistică, analiza interpretării vocale și analiza interpretării 

instrumentale.

Tinerii cursanți vor asista la concertele din Oradea, elaborând știri, 

avancronici, cronici, critici, interviuri, reportaje video. Cele mai bune 

materiale vor fi publicate în presa locală, pe un blog dedicat acestui 

proiect și în reviste culturale și muzicale din Oradea.

Emoțiile noastre contează!       Valoare finanțare: 11.305 lei

Adolescenții și preadolescenții trec prin perioade în care se simt de 

multe ori neînțeleși chiar de către adulții apropiați lor - părinți sau 

profesori. E adevărat, stările emoționale și comportamentele 

specifice vârstei pot fi de multe ori eronat catalogate de către adulți 

din cauza lipsei informației, așadar e nevoie de o punte de 

înțelegere pentru a face mai simplă relaționarea dintre generații.

Acest proiect își propune să creeze o astfel de punte pentru peste 

40 de tineri, parinții și profesorii lor prin întâlniri sub formă de 

dezbateri cu profesori și părinți și ateliere cu adolescenții, moderate 

de psihologi. O astfel de punte se va crea prin ateliere, la care vor 

participa peste 40 de elevi cu deficit intelectual ușor de la Liceul 

Tehnologic special nr. 1 Oradea, care vor fi însoțiți de psihologi în 

procesul de recunoaștere a emoțiilor și de gestionare a lor.
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Fondul Științescu este o mișcare națională 

care-i încurajează pe cei pasionați să le 

arate copiilor ‒ prin experiment, activități 

practice și joc ‒ acea latură a disciplinelor 

științifice care cu greu poate fi descrisă în 

manuale. Științescu, a cărui menire e să-i 

ajute pe copii să descopere sensul ultim al 

științelor, le oferă mentorilor ‒ profesori, 

elevi, studenți, profesioniști din toate 

domeniile ‒ finanțări, resurse, îndrumare, 

sprijin.

21 proiecte

128.227 lei finanțări acordate
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226

1669

4380
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Mini ecosistem
Laborator în aer liber

De cum pășești pe aleea îngustă din curtea școlii, îți dai seama 

că te apropii de un spațiu al extremelor. În primele clipe, ai 

impresia că te afli într-un spațiu deloc prietenos cu zburdălnicia 

copiilor care îl popularează. Dar pe măsură ce pătrunzi în „inima” 

curții, îi găsești și „sufletul”. Grădina nou amenajată este o 

adevărată încântare pentru simțuri, iar parfumul delicat al 

florilor îți înseninează trăirea. Oriunde te uiți, vezi multă viață. 

Unele flori acum îmbobocesc, altele sunt deja înflorite, iar 

frunzele copacilor tineri se lasă dezmierdate de razele soarelui și 

de adierea vântului. Dar nu în asta stă magia cea mare pe care 

acest loc știe să ți-o ofere, ci zecile de mânuțe care cu puțin 

ajutor de la oamenii mari au reușit să dea o eleganță aparte 

peisajului.

Laboratorul în aer liber este modul prin care elevii de la Școala 

din Sîmbăta au aflat despre transformările naturii, au analizat 

etapele de dezvoltare ale plantelor și importanța acestora 

pentru organism și mediu, dar „mai ales” copiii au avut ocazia să 

descopere bucuria lucrului făcut de propria mână. Iar munca de 

grădinărit făcută de ei le reamintește și atunci când sunt acasă 

despre lecțiile despre mediu din semestrul acesta.

,,Au fost bucuroși chiar și părinții și comunitatea locală. Au venit 

să ne aprecieze munca, am reușit să muncim în echipă. Au fost 

atât profesori chiar și părinți care au pus mâna și ne-au ajutat”, 

povestește profesoara de tehnologie. 

Atât profesorii, cât şi elevii şcolii sunt de acord că acest proiect a 

reuşit cu succes să îmbine utilul cu plăcutul. Prin intermediul 

acestui proiect comun, al cadrelor didactice și al elevilor, au 

reuşit să facă orele de științe mult mai atrăgătoare, prin ateliere, 

experimente și activități care au trezit în permanență 

curiozitatea tuturor celor implicați.

Implicarea tuturor, de la mic la mare, a redat școlii suflet. Acum 

în acest loc tinerii pot să stea să se relaxeze, să se joace sau 

chiar să participe la lecții în aer liber. Paula și Andreea, eleve ale 

școlii, confirmă inițiativa profesorilor de a amenaja spațiul în 

beneficiul elevilor.

“Eu cred că acest proiect a făcut o schimbare radicală cu privire 

la aspectul curţii noastre. Totodată a fost şi o provocare: am 

colaborat între noi, am colaborat cu profesorii. A fost ceva nou, 

ceva diferit de ritmul normal al cursurilor. Am învăţat multe 

lucruri noi, ca de exemplu, de ce trandafirii mamei nu sunt 

plantaţi corect şi se usucă tot timpul.” ‒ Andreea Lidia Popa, 

clasa a VIII-a

“Este ceva foarte frumos să avem un fel de parc la noi în școală. 

Avem un loc de recreere, putem să ne uităm la flori, avem un 

miros mult mai frumos. Mă simt mult mai bine că am putut să 

pun și eu mâna să realizăm acest spațiu.” ‒ Paula, clasa a V-a

Datorită diversității de plante și a noilor activități desfășurate, elevii şi-au format deprinderi şi abilităţi practice, iar prin metoda 

observației și a experimentului şi-au consolidat informațiile suplimentare dobândite în cadrul orelor de biologie, chimie, ştiinţe ale 

naturii sau educaţie tehnologică. În timpul activităților, elevii au aplicat din lecțiile învățate la biologie. „A fost o muncă 

interdisciplinară”, spun profesorii.  A fost puțină tehnologie, chimie, ba chiar și educație fizică, dacă ne uităm la pregătirile pe care le-

au făcut pentru a putea planta semințele.

Înainte de apariția laboratorului în aer liber, spațiul nu era decât o pajiște nefolosită de nimeni. Profesorii și copiii de la Școala 

Gimnazială din Sîmbăta au conceput acest ecosistem, cu gândul la copiii care vor păși pragul și care, de la o generație la alta, se vor 

putea bucura de un spectacol al naturii. A fost un proces continuu, în care grija față de mediul înconjurător a fost învățată mai ușor de 

către elevi, atunci când au lucrat pământul, parcurgând toți pașii de la plantarea unei semințe, până la îngrijirea acesteia.

“Pentru noi ca școală însemnă foarte mult. Am reușit să amenajăm un spațiu unde practic nu era nimic, decât o pajiște. Am reușit să 

realizăm acest mini ecosistem superb.” ‒ Andrei Benchiș, profesor de biologie

“Am încercat să-i antrenăm pe elevi în diferite activități cu scop practic. Să aplicăm cele învățate la clasă. Teoria să o aplicăm practic în 

acest spațiu verde amenajat pentru recreere.” ‒ Monica Bar, profesor de tehnologie
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Astfel, a luat naștere inițiativa Asociației Pas cu Pas Oradea, care, 

într-o strânsă colaborarea cu un grup de doamne învățătoare, au 

început proiectul Știința step by step. Primul pas a fost 

achiziționarea de aparate și ustensile: microscoape, truse de 

chimie pentru elevi, module de sticlărie, kituri electrostatice, kituri 

calorimetre și schimbări de stări de agregare, kituri de măsurare a 

temperaturii/dilatării, kituri cu substanțe simple metale/nemetale, 

kituri de măsurare și interacțiuni forțe. 

Știința a devenit palpitantă, uimitoare și distractivă atunci când un 

picior de muscă, o bucată din scoarța de copac sau epiderma unei 

cepe au fost mărite sub lentila microscopului, când copiii au 

practicat un altfel de pescuit cu puterea magneților sau când s-au 

transformat în artiști cântând la xilofonul de apă. 

Și pentru că ei se află încă în stadiul gândirii concrete, au nevoie de 

ceva concret cu care să lucreze. Așa cum doamna învățătoare, 

Maria Brisc, ne mărturisește, copiii „își doresc să pună mâna, să 

palpeze, să încerce, să miroase, să-și folosească toate cele cinci 

simțuri în activitatea lor”.

 

Activitățile de la centrele de științe sunt printre cele mai îndrăgite 

de copiii de la clasele Step by Step de la Liceul Greco-Catolic Iuliu 

Maniu. Acest lucru a fost constatat nu doar de educatorii micilor 

exploratori ci și de părinții lor, motiv pentru care și-au dorit să le 

ofere o experiență de neuitat. „Acest proiect ne-a adus mai aproape 

de părinți. A fost din nou un moment din acela când am reușit să 

unim și să facem parteneriatul acesta ‒ părinți, copii și școală ‒ dar 

mai puternic”, ne spune entuziasmată Monica Gașpar, una dintre 

coordonatoarele de proiect de la clasele pregătitoare.

Cu ajutorul lor, copiii puteau începe călătoria în științele exacte: de 

la interacțiunea cu ustensile speciale, până la observarea 

fenomenelor din natură și aplicarea lecțiilor în viața de zi cu zi.

Aceste materiale achiziționate au fost de un real folos în cadrul 

centrelor de științe, ajutându-i să-și deschidă mai larg 

orizonturile. „În momentul în care noi ne-am întâlnit: programul 

Științescu cu clasele step a fost acolo un BOOOM! Se pliază 

foarte bine cu noi”, adaugă Monica Gașpar. Peste 400 de elevi au 

avut acces și s-au bucurat de toate aceste materiale didactice, 

fiecare clasă lucrând la centrul de științe pe o anumită temă din 

domeniul științelor.

Ei nu știu de fapt ce înseamnă „proiect Științescu”. Știu doar un 

singur lucru: „în fiecare joi, de la ora 10 până la ora 12, s-au 

bucurat la centrul de științe de niște experimente pe care le-au 

adorat”. Au fost încântați de microscoape, de ceea ce se vede la 

microscop, spre deosebire de ceea ce văd ei cu ochiul liber, de 

toate paharele și pipetele pe care le-au mânuit cu drag. „Eu cred 

că dintre ei chiar vor fi oameni de știință în viitor pentru că îi văd 

cum gândesc și cum încearcă. Ei au curaj! Și oamenii de știință 

au avut întotdeauna curaj”, încheie învățătoarea Maria Brisc.

Știința step by step
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Robo Car 

3.910 lei

Învață și mergi

mai departe 
2.000 lei

Mini ecosistem

Laborator în aer liber 

3.000 lei

Solar Monitoring

Salonta 
1.500 lei

Minitehnicus

Hope Music 
2.530 lei

CSI Junior 

9.000 lei

CoderDojo Oradea 

9.600 lei

Simbolurile vitalității 

6.000 lei

E Gojdiștiința 

9.000 lei

Programarea unor mașinuțe autonome, capabile să se deplaseze pe 

un traseu predefinit.

Activități de proiectare și programare prin familiarizarea cu 

tehnologia de tipărire 3D.

Club de programare pentru tinerii din Oradea și Bihor cu vârste 

cuprinse între 7 și 18 ani.

Amenajarea unei grădini educaționale în curtea școlii din Sâmbăta 

în vederea formării unei viziuni pozitive asupra relației natură-om, 

dar și a unei atitudini orientată către sustenabilitate.

Activități de studiere a calității aerului și apei și influența ei asupra 

dezvoltării psihice și fizice a elevilor.

Familiarizarea elevilor cu sursele de producere neconvențională a 

energiei electrice.

Ateliere de explorare a diferitelor forme de energie.

Ateliere practice de electronică destinate copiilor cu vârste cuprinse 

între 6 și 10 ani.

Club de astronomie pentru tinerii cu vârste între 7 și 18 ani.

Activități care pun la încercare spiritul de anchetator al elevilor, prin 

familiarizarea cu tehnicile de bază ale criminalisticii și prin studierea 

modalităților de depistare a centrului de foc.

Urmând tradiția,

spre noi orizonturi 
10.000 lei
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Activități de programare și robotică și familiarizarea cu tehnologia 

de tipărire 3D.

Efectuarea unor analize fizico-chimice ale calității apei din mai 

multe izvoare din Bihor pentru a putea stabili vulnerabilitatea 

ecosistemului.

Ateliere de învățare a geometriei prin construcția figurilor 

geometrice în plan și în spațiu.

Activități de descoperire și explorare a mediului înconjurător pentru 

elevii din ciclul primar din cadrul Liceului Iuliu Maniu.

Ateliere de construire și programare cu ajutorul roboților LEGO și 

Ozobot Evo.

Ateliere de experimente științifice adresate copiilor între 6 și 7 ani.

Desfășurarea unor experimente distractive pentru elevii din clasele 

a III-a din cadrul Liceului Iosif Vulcan.

Club de programare pentru tinerii din Salonta.

Cerc de robotică în cadrul căruia elevi din clasele VII-IX vor participa 

la activități de inițiere în programare și electronică.

Activități practice de geografie-biologie prin amenajarea unei 

grădini educaționale în curtea școlii Szacsvay Imre.

Ateliere de conștientizare a importanței cunoașterii Universului 

pentru copii din Oradea și Bihor cu vârste între 10 și 16 ani.

IT Generation 

8.000 lei

DonAqua

4.950 lei

Știința

step by step 
10.500 lei

Wow Science 

1.200 lei

Geosera

3.500 lei

RobotEm V2 

9.500 lei

Cu pași mici spre

descoperiri mari 
6.000 lei

GoRobo

12.000 lei

De la

2D la 3D 
1.500 lei

Imprimăm

viitorul 
4.000 lei

ORADEAstronomie

10.537 lei
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Swimathon Oradea

62
voluntari

1500
susținători

253.163 lei 
strânși din  comunitate

177.019 lei 
finanțări acordate

23 
proiecte

389
înotători

3128
lungimi de bazin parcurse

156.4 
kilometri înotați

1053 
donatori și sponsori

Swimathon este un eveniment sportiv de 

strângere de fonduri organizat de mișcarea 

Fundațiilor Comunitare în mai multe orașe din 

România (București, Iași, Cluj-Napoca, Târgu-

Mureș, Oradea, Bacău, Ploiești, Târgoviște), prin 

care companiile, organizațiile, grupurile de 

inițiativă și persoanele fizice pot desfășura 

campanii de strângere de fonduri pentru 

susținerea unor inițiative/cauze/proiecte 

diverse de implicare în comunitate.

Fundația Comunitară Oradea este organizator 

local, prima ediție la Oradea având loc în anul 

2013. Având la bază un mecanism atractiv și 

creativ de coagulare a energiilor comunității, 

evenimentul Swimathon îți oferă ocazia perfectă 

să te implici și să faci parte din schimbarea pe 

care ți-o dorești în comunitate sub deviza: 

“lucrurile se mișcă, dacă faci valuri”.

Mecanismul de strângere de fonduri este

simplu și constă în trei etape:

Înscrierea proiectelor și a cauzelor de către grupuri

de inițiativă, asociații și companii (promotorii).

Înscrierea ambasadorilor, înotătorilor sau a echipelor

de înotători care în ziua evenimentului, înoată pentru

cauza aleasă.

Înscrierea susținătorilor care oferă o sumă

de bani pentru fiecare lungime de bazin înotată

sau o sumă fixă pentru cauza susținută.

Susținătorii sunt atrași în urma sub-campaniilor

derulate de către înotători și ambasadori cu sprijinul

activ al echipelor de proiect.
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Vladimir este un copil cu dizabilități, iar sindromul rar cu care s-a născut îl 

face diferit prin faptul că pentru fiecare lucru pe care un copil obișnuit îl 

face natural, el are nevoie de multe ore de terapie pentru a-l învăța. 

Datorită susținerii de care a avut parte până acum, Vladimir a reușit să 

urmeze peste 1500 de ore de terapie doar în ultimii 2 ani. Astăzi merge cu 

ajutor iar drumul recuperării continuă. 

Rareș a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală și epilepsie simptomatică. 

În ciuda diagnosticului sumbru, pe parcursul celor 5 ani de terapii de până 

acum, Rareș a dovedit de atâtea ori că poate și vrea să se facă bine. El are 

nevoie zilnică de tratament și terapii de specialitate pentru recuperarea 

psihomotorie și pentru stoparea crizelor de epilepsie.

Teatrul de Copii nu e, propriu-zis, un teatru, ci mai mult un loc în care copii 

de diferite vârste se întâlnesc săptămânal și învață „care-i treaba" cu 

teatrul, cu dicția, cu memorarea, cu vorbitul în public, cu mișcarea scenică. 

Anul acesta, la sfârșitul cursului, micii actori vor pune în scenă spectacolul 

Gâlcevile din Chioggia, la care se așteaptă să primească multe aplauze, 

pentru a continua să crească frumos.

A fi părinte este o mare provocare chiar și când sunt doi, însă de unul 

singur poate fi de-a dreptul copleșitor. Asociația Complex Educațional VIP 

dorește să vină în întâmpinarea acestor familii și să ofere timp de un an 

accesul gratuit a unui număr cât mai mare de copii la programul after-

school, care presupune asigurarea mesei de prânz, suport în efectuarea 

temelor și participarea la diferite activități recreative.

În prezent microbuzul asociației, vechi de 23 de ani, nu mai poate oferi 

siguranța necesară beneficiarilor, motiv pentru care se dorește 

achiziționarea unui microbuz cu 8 locuri care să le permită acestora 

accesul zilnic la activitățile din cadrul centrului. 

Tabără gratuită de recreere terapeutică pentru copii cu boli oncologice, cu 

vârsta cuprinsă între 0 și 10 ani, prin care se dorește întărirea relațiilor 

interpersonale din cadrul familiei, cu scopul de a-și găsi forţa de a merge 

mai departe. 

Datorită clovnilor instruiți în arta terapiei prin zâmbet, copiii internați în 

spital pot uita măcar pentru o clipă de suferință și de tratamente. Clovnii 

socializează cu copii, le arată trucuri de magie, le modelează baloane 

colorate și, cel mai important, îi fac să zâmbească. 

Proiecte finanțate

2018

Asociația

Rareș Ștefan 

2.376 lei

Asociația

Vladimir Angelman 

5.495 lei

Asociația

Complex Educațional

VIP 

Asociația

Mișcare de

Tabără Yuppi 

12.207 lei

4.468 lei

Asociația

Caritas Eparhial 

6.670 lei

Asociația

Down Oradea 

13.826 lei

Asociația

Culturală Teatrul

de copii 

5.035 lei
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Giulia este un copil de 3 ani care a pășit în viață cu un diagnostic dur: 

tulburări din spectrul autist. Viața liniștită a familiei a fost răvășită în luna 

octombrie 2016, când, după mai multe semne de întrebare și investigații 

medicale, diagnosticul a fost confirmat. Din acel moment a început lupta 

nesfârșită pentru întreaga familie, iar acum Giulia are nevoie de 

efectuarea unei operații de autotransplat de celule stem. 

Eveniment cultural de promovarea a producţiilor artistice experimentale 

pentru a completa paleta culturală a orașului Oradea, din dorinţa de a 

introduce în spaţiul artistic naţional creaţii contemporane naţionale şi 

internaţionale şi să familiarizeze publicul orădean cu inovaţiile din 

domeniul artistic. 

„Tabăra inimilor cu dor” este un program de susținere psiho-emoțională și 

socială care le oferă familiilor monoparentale care trec prin etapele 

doliului şansa de a-şi alina trauma pierderii, prin împărtăşirea poveştii 

personale într-un cadru prietenos şi de încredere. 

Alex are 17 ani și învață la o școală normală, deși la naștere a fost 

diagnosticat cu aniridie congenitală. Cu trecerea timpului, Alex și-a 

pierdut total vederea ochiului drept, iar în prezent mai vede aproximativ 

10% cu ochiul stâng. Pentru că își dorește să termine liceul, Alex are nevoie 

de susținere financiară pentru a efectua două operații chirurgicale la 

Viena. 

Erica este o fetiță minunată de aproape 4 ani și suferă de paralizie 

cerebrală. Momentan ea se poate deplasa doar cu ajutorul cadrului K-

Walker. Pentru a nu rămâne într-un scaun cu rotile tot restul vieții, Erica are 

nevoie urgentă de o operație pe coloană care poate fi efectuată numai în 

Anglia. 

Prin proiectul „O șansă pentru fiecare” se dorește susținerea costurilor de 

participare a 15 copii proveniți din medii dezavantajate și cu rezultate 

deosebite la învățătură la programe internaționale de schimb de 

experiență, în vederea unei inserții sociale și profesionale optime. 

Asociația de părinți își dorește amenajarea unui spațiu deschis, 

multifuncțional, educative și recreativ pentru copiii care frecventează 

şcoala de pe Bulevardul Magheru. Spațiul dedicat va cuprinde două zone 

tematice: natură și sport.

Aflat la cea de-a patra ediție, proiectul „Educație prin cultură” va oferi și în 

acest an posibilitatea elevilor bihoreni să-și dezvolte abilitățile de 

comunicare în limba engleză, să interacționeze cu tineri din toate colțurile 

lumii veniți în România special pentru a-i ajuta pe copii să devină 

conștienți de sine și de realităţile actuale la nivel global, să împărtășească 

cultura lor și să cunoască tradițiile și cultura noastră.

Somogyi Ana-Maria 

13.422 lei

Asociația de

Teatru Experimental

Clandestin 

55 lei

Vereș George

Alexandru 

18.827 lei

Asociația

Educațional

Pro Time-R 

3.462 lei

AIESEC Oradea 

2.883 lei

Hospice Emanuel 

952 lei

Asociația

Smărăndița și copiii 

5.902 lei

Asociația

Pas cu Pas 

18.649 lei
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AIESEC Oradea

Educație prin cultură

Asociația Down Oradea

Mașina Magică
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 Asociația Complex Educațional VIP

 Și eu am nevoie de tine

Asociația Caritas Eparhial Oradea

Terapie prin zâmbet
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Fundația Comunitară Oradea

Fondul de burse

 Hospice Emanuel

Tabăra inimilor cu dor

Asociația Smărăndița și copiii

Erika își dorește să meargă

Asociația Filantropia Oradea

Aripi de înger
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Asociația Protime-R

O șansă pentru fiecare

 Grup de Inițiativă

Schimbă viitorul Giuliei
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Asociația Culturală Teatrul de copii

Noi creștem cu aplauze

Fundația Comunitară Oradea

Fondul Stiințescu
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Asociația Vladimir Angelman

Un pas mai aproape de primul pas

Asociația Pas cu Pas

Dominos, loc de joacă cu folos

Asociația Yuppi

Tabără pentru copii cu boli oncologice și familiile lor
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Acoperirea costurilor de participare a 10 copii proveniți din medii 

defavorizate la activități educative pe timpul vacanței de vară. 

Peste 60 de copii abandonați sunt găzduiți de Centrul de Plasament 2 din 

Oradea, un serviciu rezidențial de tranziție și nu de găzduire pe termen 

lung. Prin proiectul „Aripi de îngeri”, cluburile de educație nonformală și 

implicare comunitară de tineret IMPACT din Oradea s-au coalizat pentru a 

mobiliza resurse în vederea construirii unei case de tip familial pentru 12 

dintre acești copii. 

Centrul de plasament nr. 2 se confruntă lună de lună cu dificultăți 

financiare de funcționare. Dincolo de nevoile imediate, se dorește 

asigurarea continuității activităților de dezvoltare personală și socio-

emoțională pentru cei 56 de tineri aflaţi în grija centrului.

Festival de promovare a artizanatului românesc cu scopul de a pune în 

valoare și de a promova meșteșugurile tradiționale românești.

Construirea sau modernizarea de grupuri sanitare în două școli din mediul 

rural bihorean, precum și derularea unor ateliere educative în școli și 

grădinițe privind igiena personală.

Achiziționarea și construirea unui lift pentru persoanele cu dizabilitați în 

campusul Universității din Oradea. 

Fondul Științescu este un program care îi încurajează pe cei pasionați să le 

arate copiilor ‒ prin experiment, activități practice și joc ‒ acea latură a 

disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale. 

Științescu, a cărui menire e să-i ajute pe copii să descopere sensul ultim al 

științelor, le oferă mentorilor ‒ profesori, elevi, studenți, profesioniști din 

toate domeniile ‒ finanțări, resurse, îndrumare, sprijin.

Fondul de burse este un program social de sprijin pentru continuarea 

studiilor pentru 32 de elevi proveniți din familii defavorizate.

Asociația

Consiliaris 

1.537 lei

Asociația

Filantropia Oradea 

9.791 lei

Asociația de

Teatru Experimental

Clandestin 

85 lei

Facultatea de Științe

Socio-Umane Oradea 

3.604 lei

Fundația

Comunitară Oradea 

8.930 lei

Asociația

Curcubeul Copiilor 

3.604 lei

Rotary Club

Oradea 1113 

26.509 lei

Fundația

Comunitară Oradea 

15.610 lei
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Tema abordată la cea de-a șasea ediție 11even 

a fost „România mea: La trecutu-ți mare, care 

viitor?”

 Evenimentele 11even Experiences, inițiate 

de “Asociația 11even” și dezvoltate prin 

parteneriate locale, pun accent pe experiențe de 

viață, oameni, modele, informații și idei. În cadrul 

evenimentelor 11even aducem în același spațiu 

persoane care au trecut prin experiențe deosebite 

care merită împărtășite cu oameni aflați în 

căutare de modele relevante pentru dezvoltarea 

lor personală și profesională.

 Evenimentul este guvernat de numărul 11, 

astfel că 11 invitați vorbesc timp de 11 minute 

fiecare, despre experiențe marcante din viața lor, 

împărtășind publicului emoții, trăiri și o stare de 

spirit pozitivă. Scopul evenimentului este acela de 

a demonstra invitaților că trebuie și putem fi mai 

încrezători în propriile forțe, înțelegând că toate 

resursele există deja în noi și că doar de noi 

depinde să le scoatem la suprafață pentru e 

deveni cine ne dorim să fim.
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- Narcisa Suciu, artistă, interpretă

„Cred că atunci când o să înțelegem că dacă pornim 

de acasă toți o să ne facem treaba, în microcosmosul 

nostru, cred că se poate ajunge și la macro. Din 

punctul meu de vedere România e țara aia în care 

fiecare își suflecă mâinile și-și vede de treaba lui. Și 

face ceva. Că bine-i și așa și merge și așa cred că nu 

merge deloc. ” 

- Peter Eckstein Kovacs, avocat

„Hai România, hai în Europa, noi să fim sănătoși!”

„N-am crezut că oamenii se pot uni în așa <<hal>>. Să 

susțină ceva ce nu le aparține. Așadar, România mea asta 

e. România mea este a oamenilor care vor să ajute, a 

oamenilor care fac acum, aici.” 

- Sebastian Lupu, actor

- Cornel Hoza, Președinte Beard Brothers

„Răspunsul la întrebarea <<care viitor?>> este acela 

pe care îl vrem să-l vedem și acela pe care ni-l 

făurim.” 
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- Cătălin Striblea, jurnalist

„România nu arată așa cum ne dorim noi pentru că 

noi nu suntem în România. Suntem în România doar 

pentru carierele noastre. Suntem în România doar 

pentru copiii noștri pe care vrem să-i trimitem în 

afară. Câtă vreme vom continua să facem treaba asta, 

adică să fim în România doar pentru noi, țara asta așa 

o să arate. Iar eforturile ca să o modificăm vor fi 

colosale.” 

„Nu știam că acesta va fi viitorul. Niciodată n-am 

știut că acesta va fi viitorul. Chiar era împotriva 

regulilor de a trata copiii sub 1 kg de la vremea aceea. 

Așa arată acum. Este frumoasă!” 

- Cătălin Cîrstoreavu, medic neonatolog

„Nu am putut să mai stăm departe de România, deși toată 

lumea ne spune: nu vă întoarceți că sistemul, sistemul! 

Dacă în România sistemul este problema, eu cred că 

soluția sunt oamenii. Iar pentru mine, România mea, este 

cea a oamenilor demni.” 

- George Ogăraru, fost fotbalist, antrenor, voluntar social

- Petronela Rotar, autor

„Niciodată urmând aceleași drumuri nu o să ajungem 

într-un loc diferit. O să ajungem tot acolo. Și atunci 

ceea ce eu îmi doresc pentru România mea și pentru 

România de mâine este ca noi părinții în primul rând 

să înțelegem că copii noștri sunt responsabilitatea 

noastră. Și dacă ceva nu este în regulă la ei, 

înseamnă că la noi nu este în regulă și să ne 

întoarcem noi către noi. Să vedem ce nu este acolo 

bine.” 
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- Niculina Moica - Fost deținut politic

„Acum că sunt mai în vârstă și am diverse dureri și 

junghiuri stau și mă gândesc cum puteau suporta 

femeile acelea bătrâne închisoarea și severitatea de 

acolo. Și vă spun că cea mai grea a fost umilința. Erai 

acolo un nimeni.” 

„Bunul Dumnezeu să ajute să mișcăm lucrurile pentru 

că România dacă nu mai are resurse materiale, 

financiare, le are pe cele spirituale și spiritul mișcă 

materia.” 

- Pr. Nicolae Tănase - Valea Plopului

- Alex Dima, producător ,,România, te iubesc!”

„Căutați în jurul vostru motive ca să spuneți: România, te 

iubesc! Iar dacă nu le găsiți, construiți-le.” 

Sumele strânse din vânzarea biletelor au fost direcționate

către programele Bursa Talentelor și Fondul Științescu.

11even Experiences 2013 ‒ 2018
1957 de spectatori 77 speakeri

188.466 lei  strânși din comunitate
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Fără acordarea ajutorului 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, dar care au nevoie de suport 

pentru a le atinge. Programele care să le ofere 

tinerilor sprijin sunt puține, deși datele 

Ministerului Fondurilor Europene semnalează că 

mai mult de jumătate dintre copiii români se află 

în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Fondul de burse este un program social de 

sprijin pentru continuarea studiilor pentru elevi 

proveniți din familii defavorizate.

32 de copii
32.000 lei burse acordate
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Un eveniment unic de premiere născut din dorința de a 

aduce împreună tot binele care se întâmplă în 

comunitatea noastră. Cu fonduri mai mari sau mai 

mici, de multe ori numai prin voluntariat, oameni cu 

gânduri bune acționează în beneficiul altora și al 

comunității. Acțiunile lor, adevărate modele de 

implicare, se uită sau sunt recunoscute doar în cercuri 

restrânse. Gala Comunității Bihorene are menirea de a 

mulţumi, în numele comunităţii, organizațiilor 

neguvernamentale sau companiilor, persoanelor sau 

grupurilor de persoane, care s-au implicat în activități 

pentru comunitate, de a da exemple de bună practică 

şi de a arăta tuturor că doar împreună putem reuşi.
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JURIUL Gala Comunității Bihorene

Ada Gabor – Manager, United Way România

Ștefan Teișanu – Antreprenor, 

Oana Maria Pop – Doctorand, Universitatea Hasselt, Belgia

Ionuț Alexandrescu – Coordonator program,

Lucian Cremeneanu – Jurnalist

Asociația pentru Relații Comunitare

Călin Păcurar  – CEO MyDeck

Cluj Cultural Center

Premii acordate

LIDERUL care schimbă lumea

Mihai Neșu

VOLUNTARUL anului

Ionuț Coman

ECHIPA anului

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Primăria Oradea

EXCELENȚĂ în meserie

Csaba Békési

PROIECTUL anului

Toalete ca la carte ‒ Rotary Club 1113 Oradea

ONG-ul anului

Asociația D'Apetresii

PROMOTOR al culturii și artei

Fundația Rock Filarmonica

PROMOTOR al excelenței școlare

Ilie Rus
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Mulțumim celor 817 de donatori individuali și tuturor celor 141 de companii

care au susținut programele noastre!

Partener financiari principail:

Sponsori:

Parteneri:

Parteneri Media: Parteneri Instituționali:
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2008 - 2018
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