


Larvatus prodeo asuma 
Descartes, încă din tinereţea 
sa, ca un fel de deviză 
ironică pentru întreaga-i 
viaţă : avansez mascat. Cam 
tot aşa am avansat şi noi 
în 2021, an ce părea să fie 
cel al noii normalităţi, una 
post-pandemică. Paradoxală 
normalitate, oscilând între 
comic şi dramatic: cu mască 
- fără mască, cu certificat - 
fără certificat, prezenţă on-
line – prezenţă fizică, 50% din 
capacitate – doar pe terasă; şi 
câte şi mai câte reguli, multe 
sfidând nu doar bunul simţ, 
ci şi raţiunea în formele ei 
elementare, lăsându-te mască 
-dar, cam asta se întâmplă 
când sub-inginerii şcoliţi pe 
burtă şi la ceas de seară se 
simt datori să investească 
autoritar domeniul prevenţiei 
medicale, pe motiv că şi ei 
sunt doctori.

Un Swimathon cu public 
limitat şi acces controlat -dar 
ce emoţie, să descoperim 
înotătorii cu sindrom Down 

sau cu handicap locomotor, 
susţinuţi la fel de entuziast în 
tribune sau afară, şi vocal cât 
a permis masca!

Un Plantropolis (ce proiect! 
cât interes! cât caracter 
programatic!) dependent 
de prezenţa fizică a elevilor 
participanţi, on-line-ul 
dominând prima parte a lui! 

Fondul de burse şi dilema 
rechizitelor: clasice sau şi 
ele altfel de normale, adică 
tablete şi telefoane smart, 
plus conexiune la internet, 
pentru o şcoală şi şcolari a 
căror preocupări primare ţin 
mai degrabă de supravieţuirea 
de zi-cu-zi?

O Bursă a Talentelor la care 
vinurile (locale şi bune!) au 
fost degustate după mişcări 
stângace de poziţionare şi 
repoziţionare a măştii, de 
o asistenţă triată pe criterii 
de certificare sanitară, 
organizatorii şi ospătarii fiind 
la fel de numeroşi ca invitaţii!

Nimeni nefiind profet în ţara 

CUVINTE 
CONSILIU 
DIRECTOR

lui, anul 2021 ne-a găsit 
prezenţi şi la Baia Mare, cu un 
proiect pe care ne-ar fi plăcut 
să-l vedem implementat 
în propria-ne ogradă: 
compostoare de cartier pentru 
deşeurile biodegradabile, care 
să permită simultan reducerea 
valorii facturii pentru deşeuri la 
populaţie, reducerea gradului 
de solicitare a gropilor de 
gunoi pentru salubrişti şi 
creşterea ratei de colectare 
pentru municipalitate.

Important rămâne că nicio 
mască nu ne-a descurajat, ba 
chiar am reuşit să capacităm 
alături de noi actori comunitari 
ce până acum erau doar 
spectatori, cu certituninea 
că împreună ne facem bine. 
Pentru că, după cum ştiţi, 
„Together we stand, divided 
we fall”. We all.

Cătălin Popa
Preşedinte Executiv Fundaţia 
Comunitară Oradea
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CINE SUNTEM?
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 
posibil prin încurajarea spiritului filantropic și 
de responsabilitate socială al organizațiilor 
neguvernamentale, companiilor și persoanelor 
fizice, grupurilor de inițiativă, cu scopul de 

• Director Executiv - Claudia Abrudan
• Grant Manager - Roxana Trifa  (până în octombrie 2021)
• Grant Manager - Maria Ursu (din octombrie 2021)
• Manager Proiecte - Teodora Albiter 
• Coordonator local program Fondul pentru un viitor mai bun în comunități - Alexandra Lazăr
• Youth Manager - Galina Manole (până în august 2021)
• Youth Manager - Cezar Kovacs (din august 2021)
• Coordonator Centrul EUROPE DIRECT Oradea – Isabela Cohen

• Preşedinte - Sorin Constantin
• Preşedinte Executiv - Cătălin Popa 
• Vicepreşedinte - Luminiţa Popa 
• Trezorerie - Loredana Suiugan 
• Membru - Ioana Silaghi
• Membru - Ovidiu Tirla
• Membru - Zoltán Pásztai
• Membru - Mihai Mănucu

Consiliu director FCO

Echipa executivă FCO

• Mihaela Tatu   
• Sebastian Văduva
• Anca Dodescu
• Csaba Békési
• Laura Breb
• Vlad Sarca
• Blackboard Agency

Ambasadori FCO

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 Pact, cu sprijinul 
financiar al organismelor:

• Charles Stewart Mott Foundation
• Trust for Civil Society in Central and Eastern 

Europe
• Romanian - American Foundation.
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MISIUNEA FUNDAȚIEI 
COMUNITARE ORADEA
Principala misiune a FCO este cea de agregator comunitar, prin 
conştientizarea importanţei comunităţii în care trăim, atât de către 
simplii cetăţeni, indiferent de vârsta lor, cât şi de către actorii 
economici sau administrativi ce fac parte din comunitate.

Căutăm să ameliorăm calitatea cadrului 
general de viaţă prin creşterea dinamicii 
comunitare incluzive, urmare a implicării 
fiecărui membru, după posibilităţi şi voinţă.
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CE AM 
REALIZAT
ÎN ANUL 2021?
Valoare fonduri strânse din comunitate:

Donatori individuali / 
sponsori companii: 

Proiecte
implementate: 

Voluntari

Evenimente 
organizate:

Burse
acordate

Granturi
acordate:

Suport financiar acordat 
în comunitate: 

1 584 190 lei

677/98

15 500

02

60

53

673 480 lei

Această sumă include fonduri alocate proiectelor care se vor implementa 
pe parcusul anului 2022.



De-a lungul celor 9 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.

COMUNITATEA



COMUNITECA

Comuniteca este un loc 
dedicat comunității și ideilor 
bune. Este locul în care cei care 
ne trec pragul își descoperă 
pasiunile, le exersează sau 
pur și simplu contribuie cu 
ceea ce știu sau ce au și le 
oferă mai departe comunității: 
informatii, resurse, timp, 
mentorat.
Acest spațiu fizic a fost creat 
pentru că ne-am dorit să 
fie un mediu care susține 
și stimulează interacțiunea 
membrilor săi, astfel încât 
fiecare să devină un om mai 
bun pentru el dar și pentru 
comunitate. 

Spațiul are o suprafață 
versatilă și ușor de configurat, 

De copii și tineri participanți
ateliere pentru copii și tineret 
în format fizic sau online

Întâlniri ale altor ONG-uri/
grupuri de inițiativă (pe 
teme din domeniul ecologic, 
social, dezvoltare personală, 
antreprenorial, etc.)

560 

Mentori
15

330 84

grupurile au fost formate din 
maxim 12 copii. Oferim foarte 
multe ateliere din domenii 
diferite din dorința de a le 
satisface copiilor și tinerilor 
curiozitatea astfel încât să 
aibă șansa să își descopere 
o pasiune, să își găsească o 
traiectorie în viața.

Activitățile din Comuniteca 
sunt gratuite, acoperirea 
cheltuielilor de gestionare 
a spațiului și a materialelor 
necesare desfășurării 
atelierelor și programelor 
a fost făcută din donații și 
sponsorizări. 

în care organizăm ateliere 
săptămânale dintre cele 
mai diverse domenii. Părinții 
pot să își aducă copiii la 
atelierele dedicate lor, iar 
orice educator poate să vină 
cu clasa la atelierele pentru 
grupuri. Învățarea se face prin 
activități practice și ludice, 
sub îndrumarea unor mentori 
experimentați și cu vocație 
didactică.

Împreuna cu mentorii stabilim 
tematica intalnirilor și ne 
asigurăm că fiecare copil are 
acces la materialele necesare 
pentru desfășurarea în cele 
mai bune condiții a activităților. 
Lucrăm cu copiii începând de 
la vârsta de 6 ani, iar în 2021 
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Prin programul Bursa Talentelor, Fundaţia Comunitară Oradea urmăreşte creşterea competenţelor 
şi abilităţilor celor care vor să dezvolte proiecte cu impact într-un domeniu de interes personal sau 
colectiv din orice arie de preocupări (ştiinţe umane sau exacte, arte, sport și altele). 

Încurajăm şi susţinem activ, cu resurse umane şi financiare, pasiunile fiecărui doritor, de la scrierea 
de proiecte până la implementarea şi evaluarea lor, asigurând inclusiv gestiunea succesului sau a 
eşecului proiectului.

În ediția a VIII-a au fost finanțate 5  proiecte care urmează a 
fi implementate în anul 2022:

De membri în 
echipele de proiectDe beneficiari ore de 

voluntariat 201.200 3.000  

BURSA 
TALENTELOR



Proiectul „Crește sănătos”

Forumul Studenților 
Antreprenori din România

Experience Oradea

Va l o a r e 
finanțare: 15.000 lei

Va l o a r e 
finanțare: 5.000 lei 

Va l o a r e 
finanțare: 17.500 lei 

Abordează problema lipsei educației sanitare și 
sexuale în cadrul instituțiilor de învățământ din 
județul Bihor. Statisticile arată că, anual, în jur 
de 300 de minore devin mame. Prin campanii 
de informare, conștientizare și prevenție se 
vor desfășura o serie de activități destinate 
copiilor și adolescenților, cu scopul minimizării 
problemelor și riscurilor cu privire la sănătate.

Activitățile vor fi adaptate în funcție de grupa 
de vârstă și vor include un kit de igienă și un 
ghid cu informații relevante despre subiectele 
abordate punctual.
Activități în cadrul proiectului:
1. Cutia cu răspunsuri anonime - unealtă ce 
facilitează comunicarea cu elevii
 2. Doza de sănătate - informează și educă 
tinerii din centrele de plasament prin activități 
instructive și concursuri cu premii în cărți; 
 3. Frica de medic - activități axate pe importanța 
consultului medical periodic.

FSAR își propune să fie o rețea națională care să 
faciliteze dezvoltarea abilităților antreprenoriale 
ale studenților. Asociația Studenților Economiști 
din Oradea, în parteneriat cu asociațiile 
membre ale Uniunii Studenților din România 
propun această soluție pentru a contribui la 
dezvoltarea economiei românești prin crearea 
unei rețele solide de tineri antreprenori ce se 

Proiectul „Experience Oradea” urmărește 
digitalizarea și inovarea turismului local prin trei 
modalități:

1. Academia de Livrare a Experienței Turistice 
- prin care 8 tineri vor participa la ateliere 
de pregătire pentru a activa ca ghizi locali. 
Atelierele se vor concentra pe modul de livrare 
a experiențelor pe parcursul sezonului turistic 
2022, iar orădenii și turiștii se vor bucura de 
tururi ghidate și de alte evenimente (fizice și 
online) susținute de viitorii ghizi.

2. Ghidul călătorului în Oradea / Oradea Digital 
City-Booklet - un ghid digital care va centraliza 
informațiile necesare unui turist: parcări, 
transport în comun, obiective turistice, etc. Va 
fi disponibil pe experienceoradea.ro și va putea 
fi utilizat printrun mini-suport QR. 

3. Turul virtual al orașului Oradea / Oradea 
Virtual Tour - prin care se va construi un „traseu” 
cu obiectivele turistice din Oradea. Va conține 
clipuri cu informații despre istorie, arhitectură 
și curiozități și o hartă digitală cu funcție de 

vor susține reciproc în cele mai diverse forme.
Studenții vor interacționa cu antreprenori de 
succes, vor beneficia de sesiuni de instruire 
online privind atragerea investițiilor și vor afla 
cum să creeze o afacere sustenabilă și scalabilă.
Vor fi atrași antreprenori deja consacrați, 
companii de consultanță și reprezentanți 
ai acceleratoarelor de afaceri și ai mediului 
academic pentru a obține rezultate cât mai 
vizibile.
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localizare, astfel încât să-l transforme pe 
călătorul digital într-un turist în carne și oase.

Muzica o necesitate în 
educația copiilor 

Artă stradală

Va l o a r e 
finanțare: 3.500 lei 

Va l o a r e 
finanțare: 6.000 lei 

“Când cuvintele sunt de prisos, muzica 
vorbește!” - Shakespeare
Proiectul ,,Muzica – o necesitate în educația 
copiilor” este unul de educație muzicală 
alternativă, care promovează resursele necesare 
pentru a descoperi, a înțelege și a învăța muzica 
într-un mod plăcut și atractiv. Printr-o gamă 
largă de activități și jocuri muzicale, școlarii din 
ciclul primar vor învăța să comunice mai bine, 
își vor dezvolta abilități precum coordonarea, 
atenția sau concentrarea, și se vor relaxa. 
Proiectul propune patru activități:
1- Magicienii muzicii - pune la dispoziția 
dascălilor o serie de prezentări dinamice, cu 
informații despre compozitori celebri, jocuri 
muzicale, experimente și activități folosite în 
terapia prin sunete;

2-Curcubeul muzical - propune invitarea la clasă 
a specialiștilor din domeniul muzical (folclor, 
muzică clasică, instrumentală, modernă), 
pentru a-i inspira pe elevi prin împărtășirea 
unor experiențe pozitive marcante din viața lor 
de muzicieni;

3-. Instrumente fermecate din orchestră 
adunate - va fi un prilej de descoperire a 
principalelor instrumente muzicale, precum și 
de desfășurare a unor serii de exerciții ritmice, 
pentru a înțelege mai bine că muzica înseamnă 
armonie;
4-Activitatea finală se va derula sub forma unui 
spectacol muzical, Furtuna de sunete, care să 

Proiectul „Artă stradală” se bazează pe 
realizarea unor picturi stradale de dimensiuni 
ample în spațiul public, mai exact în Parcul 
Libertății, prin intermediul căruia o zonă gri 
devine înfrumusețată prin formă și culoare. 
Cu acordul administrației, experimentul 
poate fi extins și în alte spații sau pe alte 
suporturi, cum ar fi pereții punctelor termice 
de cartier. Proiectul va reprezenta o platformă 
și o galerie de artă contemporană în spațiul 
public, încurajând comunitatea artistică locală 
la originalitate, astfel încât să fie apreciată 
și să aibă un rol coerent în societate, făcând 
arta mai accesibilă. Scena locală, publică și 
administrativă, are nevoie de deschidere spre 
acest tip de proiecte pentru că ele educă ludic 
publicul, care devine mai instruit și mai deschis 
prin expunerea repetată la artă în spațiul public. 
Încă se fac confuzii între graffiti și street art, 
acestea având interpretări cu conotații negative 
ce sunt în defavoarea artiștilor și artei. Astfel, 
orașul va fi revitalizat estetic, prin culoare și 
concept, funcționând ca o unealtă în slujba 
frumosului și armoniei sociale. 

cuprindă un moment muzical al fiecărei clase. 
Realizarea acestui spectacol va da prilejul 
descoperirii unor noi talente.
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Fără acordarea ajutorului potrivit elevii pot 
recurge la abandon 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. Programe care susțin acești 
tineri sunt puține, deși datele Ministerului 
Fondurilor Europene semnalează ca mai mult 
de jumătate dintre copiii români se află în risc 
de sărăcie sau excluziune socială.
În contextul pandemiei Covid-19, multora dintre 
familiile copiilor beneficiari din Fondul de burse 
li s-au diminuat veniturile. Ne-am asigurat pe tot 

parcursul anului că acești copii nu duc lipsă de 
hrană, astfel toate familiile au primit alimente. 
Pentru că cea mai mare parte a anului cursurile 
școlare s-au desfășurat online, a fost nevoie 
să contribuim cu tablete, laptopuri și telefoane 
pentru a le asigura copiilor accesul la educație. 
Celelalte bunuri- îmbrăcamintea, încălțămintea, 
ghiozdanele complet echipate îi motivează pe 
copii să meargă la școală și să dea randament, 
reducând fenomenul de bullying, care este din 
ce în ce mai accentuat, mai ales în perioada 
adolescenței.

Fondul de burse este un program social de 
sprijin pentru continuarea studiilor pentru 
elevi proveniți din familii defavorizate.

FONDUL 
DE BURSE De copii

Burse acordate

44

44.000 lei
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Finanțați de Russmedia, am reușit să 
sponsorizăm 21 de instituții de învățământ 
preșcolar și primar din Oradea. Datorită 
gameboard-ului, copii vor învăța prin joc despre 
reciclarea selectivă în 5 fracții. După etapa 
de învățare prin joc, vine și partea practică, 
adică reciclarea selectivă și utilizarea fracției 
biodegradabile pentru compost. Astfel elevii 
împreună cu învățătorii/profesorii vor putea 
amenaja o mini grădină în curtea școlii, utilizând 
compostul pentru bacul de permacultură și lăzile 
unde vor fi plantate semințele cu flori și legume, 
la alegerea fiecărei școli.  Scopul acesteia este 

de a oferi celor peste 5000 de copii beneficiari 
ai programului, șansa de a vedea cum cresc și 
se dezvoltă plantele, care este ciclul de viață al 
acestora, să aiba grijă de ele și să îndrăgească 
astfel natura în toate formele ei.

Programul a pornit de la dorința de a aduce 
educația pentru mediu la un alt nivel, având 
drept grup țintă copiii din grădinițele și școlile 
primare din Oradea. 

FONDUL RUSSMEDIA

PLANTROPOLIS

• Educație pentru protecția mediului;
• Reciclare;
• Ecologie urbană;
• Amenajarea de spații comunitare 

verzi, mini grădini urbane și activarea 
comunității copiilor din jurul acestora.

Ariile de interes ale Fondului:

1 2

R A P O R T  A N U A L  2 0 2 1



Programul Youth Community 
a luat naștere din dorința de 
a dezvolta viitoare generații 
de voluntari implicați activ în 
comunitate. YouthCommunity 
este menit să conecteze tinerii 
cu inițiativă între ei, dar și cu 
mediul nonguvernamental și 
antreprenorial, implicându-i 
în mod concret și aplicat în 
dezvoltarea comunității din care 
fac parte.

A III-a ediție a programului a fost destinată 
tinerilor din județul Bihor cu vârste
cuprinse între 16 și 25 de ani. Pe baza 
formularelor de aplicare, au fost recrutați 50 de
tineri, majoritatea fiind membri noi ai 
programului.

Tinerii selectați au participat la activități de 
educație nonformală, dezvoltare personală
și mentorat cu scopul de a-și dezvolta 
potențialul. Au avut parte de diverse ateliere
susținute de mentori, iar ulterior s-au implicat în 
facilitarea unor astfel de activități
pentru alți tineri. Strategia acestei ediții a fost 
implicarea tinerilor în mod direct în
organizarea evenimentelor, stârnindu-le 
interesul față de asumarea responsabilității și

implicarea în comunitate. Au reușit să organizeze 
și să participe la următoarele activități:

1. Activitatea de deschidere și prezentare a 
programului YouthCommunity, prezentarea 
FCO și a membrilor echipei;

2. Realizarea materialelor de promovare video 
a programului: Clipul de promovare cu tinerii 
implicați și oportunitățile oferite, precum și 
un interviu cu board-ul FCO;

3. Seri de film, board games și socializare;
4. Jocuri în aer liber (Parcul Libertății);
5. Voluntariat în cadrul programelor FCO, 

Parcul Libertății, Fondul de Burse 
(distribuirea de pachete către familii alături 
de echipa FCO), Swimathon Oradea 2021;

6. Întâlniri periodice cu specialiști în cadrul 
proiectului ”De vorbă cu psihologul”, unde 
tinerii au avut oportunitatea să discute 
despre emoții și gestionarea lor;

YOUTH 
COMMUNITY
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7. Emisiunea For YouthCommunity, creată cu și 
pentru tineri. Emisiunea are 2 componente, 
partea de interviuri cu oameni care inspiră 
tinerii și partea de recomandări de film, 
carte sau alte activități de la tinerii membri 
ai programului pentru alți tineri;

8. Evenimente organizate de către tinerii din 
YouthCommunity: Ziua Copilului, Treasure 
Hunt cu tematică de Crăciun (cu premii din 
partea Europe Direct), Seară la Filarmonică 
sau Întâlnirea multiculturală cu studenții 
Erasmus din diverse țări;

9. Crearea Clubului de Literatură ”Literescu”, 
la inițiativa tinerilor din YC, înrolând atât 
participanți din cadrul programului, cât 
și din exterior, tineri de liceu pasionați de 
literatură și scriere narativă;

10. Înscrierea la concursul Upfront Awards, 
organizat de Europe Direct Dusseldorf, 
având ca scop promovarea Peace of mind 
in rândul tinerilor, prin realizarea unui scurt-
metraj video, in care au fost implicati tineri ai 
programului, fiind responsabili de realizarea 
scenariului, a recuzitei, filmare si editare;

11. Programul de vară ”Back to Offline” ce a 
reunit tinerii din YC în format fizic, participâd 
pe durata a 2 luni, cu frecvență săptămânală, 
la diverse ateliere și workshop-uri unde au 
avut oportunitatea să își dezvolte, alături 
de experți din diverse domenii, abilitățile 
de comunicare și public-speaking, să 
învețe despre gestionarea emoțiilor, cum 
se administrează un proiect, dezvoltarea 
comunitară sau cum se gestionează eficient 
un buget și resursele financiare;

12. Tabăra YouthCamp la Alunu – Valea 
Draganului, unde pe lângă un team-bulding 
de excepție, tinerii au deprins cunoștințe 
despre tradițiile locale și portul popular 
și au organizat activități de dezvoltare a 
abilităților personale.

Membrii YC au organizat lunar întruniri online 
în perioda restricțiilor, dar și în format offline, 

reunindu-se în format fizic de fiecare dată 
când le-a permis contextul pandemic. În 
cadrul acestor întâlniri planificau următoarele 
activități, discutau și participau la jocuri de 
societate. Săptămânal au fost oganizate sesiuni 
de feedback cu membrii activi ai programului, 
colectând informații, sfaturi și sugestii din 
partea lor. Membrii YouthCommunity vor 
continua să se implice în activitățile FCO și în 
2022, urmând să pună în aplicare activitățile 
stabilite la finalul anului.

Galina Manole – Coordonator YC 2020/2021
Cezar Kovacs – Coordonator YC 2021/2022
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SWIMATHON
ORADEA

Strânși din comunitate ProiecteFinanțări acordate

212 594 lei 15173 143 lei 

Rezultate Swimathon 2021:
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Proiecte finanțate 2021

Uniți pentru
Miruna SMA1

26 666.60 lei
Miruna are doar 4 ani și 
suferă de o boală nemiloasă: 
Amiotrofie Spinală Musculară 
de tip 1, o boală cruntă care 
atrofiază mușchii corpului, 
inclusiv musculatura 
respirației și a deglutiției. 
Pentru a opri boala din 
evoluție, Miruna are nevoie 
de cel mai scump tratament 
din lume, Zolgensma, ale cărui 
costuri se ridică la 2.1 milioane 
de dolari, la care se adaugă 
costurile spitalizării.

Oradea Respiră

1932,90 lei
Grupul de inițiativă „Oradea 
Respiră” are în vedere 
instalarea de senzori ce 
măsoară calitatea aerului 
(măsurarea pulberii în 
suspensie PM2.5 și PM10 ) în 
locuri publice sau în instituții 
din orașul Oradea precum 
piețe, curtea grădinițelor sau 
școlilor, locurile de joacă sau 
parcurilor dedicate pentru 
sport. Senzorii vor trimite în 
timp real informațiile către 
3 platforme Opensource, 
iar datele vor fi la dispoziția 

Ajutor pentru ASPOR

2.975 lei
Obiectivul Asociației ASPOR, 
este de a include medicația 
biologică compensată și pentru 
pacienții cu Policondrita. 
Aceștia au început demersuri 
pe lângă Ministerul Sănătății 
și Comisiile de Sănătate din 
Parlament, însă demersurile 
din păcate durează, și 
pâna vor reuși să obțină 
subvenționarea medicației 
biologice în Policondrita vor 
să ajute acești pacienți să-și 
mențină starea de „sănătate” 
pe care o au până la acest 
moment prin plata acestei 
terapii.

POT face lucruri 
minunate!

25.743,50 lei
Proiectul Asociației Down 
Oradea România (ADOR) vine 
în sprijinul copiilor, tinerilor și 
adulților cu sindrom Down și 
alte dizabilități intelectuale. 
Scopul intervenției lor este 
de a oferi terapii logopedice, 
stimulare cognitivă, terapie 
ocupațională, kinetoterapie, 
consiliere psihologică și 
psihoterapie celor 40 de 
beneficiari în vederea integrării 
acestora pe piața muncii.

Descoperă un sat și 
colorează-l!

2.720 lei
Proiectul educativ „Descoperă 
un sat și colorează-l!” a apărut 
din dorința de a stimula 
interesul elevilor, părinților, 
cadrelor didactice, autorităților 
și a societății în general, vis-a-
vis de sentimentul că nouă ne 
pasă de ceea ce se întâmplă cu 
moștenirea lăsată de străbuni 
pe care avem datoria de a o 
păstra cât mai intact posibil și 
de a o transmite mai departe 
urmașilor, urmașilor noștri: 
este vorba despre activități 

cetățenilor 24/7. Rețeaua 
din Oradea va face parte din 
rețeaua națională „Strop de 
aer” și din cea globală Sensors 
Community, implicând 
astfel orașul Oradea în criza 
climatică și lupta pentru un 
aer mai curat.
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care vor fi desfășurate 
pentru promovarea tradițiilor, 
obiceiurilor, pentru a face 
cunoscute monumentele de 
patrimoniu precum casele 
țărănești sau bisericile de 
lemn.

Prietenii pisicilor

15.895 lei
Din 2010 Asociația Prietenii 
Pisicilor a preluat peste 616 
pisici abandonate sau rănite, 
le-a îngrijit și a facilitat adopția 
pentru fiecare dintre ele. 
De asemenea, au organizat 
campanii prin care am reușit 
sterilizarea a 2996 de pisici 
comunitare. În prezent, cu mici 
excepții, în Oradea nu există 
comunități mari de pisici, 
datorită activității desfășurate 
constant și cu abnegație 
de voluntarii asociației. 
Asociația vrea să continue 
să desfășoare campaniile de 
sterilizare gratuită a pisicilor 
anual, altfel, riscul ca numărul 
pisicilor abandonate să scape 
de sub control în orașul nostru 
va fi diminuat. 

Căluțul terapeut

12.512 lei
Asociația Social-Culturală 
Dedalis desfășoară activități 
de integrare a copiilor cu 
dizabilități proveniți din 
mediul rural folosind metoda 
hipoterapiei. Prin această 
terapie, tonusul muscular 
este ameliorat, postura este 
corectată, se antrenează 
coordonarea, dexteritatea 
manuală și motricitatea fină. 
Asociația a strâns fonduri 
pentru a achiziționa un cal 
de talie mare, echipamente și 
accesorii de călărie specifice 
hipoterapiei, cu ajutorul 
cărora serviciile oferite vor fi 
îmbunătățite.

Yuppi Camp

15.426,25 lei
2020 a fost un an dificil pentru 
toată lumea, a fost un an definit 
de izolare, frică, singurătate și 
oboseală. Cu atât mai mult a 
fost dificil pentru copiii care 
suferă de cancer, diabet sau 
alte boli autoimune. Acești 
copii care se luptă zi de zi 
cu boala lor cronică alături 
de familiile lor au trăit izolați 
de prieteni, de oameni, s-au 
simțit mai singuri ca niciodată. 
Pentru a venit în sprijinul 
nevoilor lor, dar și pentru 
a putea acoperi solicitările 
neașteptat de multe, Asociația 
Yuppi a strâns fonduri pentru 

Aripi de înger III

15.916,25 lei
Proiectul ”Aripi de înger III” își 
propune să aducă afecțiune, 
educație, protecție, îngrijire 

și speranță pentru 60 de 
copii abandonați și internați 
în Centrul de Plasament nr. 
2, cu scopul de a preveni 
marginalizarea socială 
(abandon școlar, cerșetorie, 
vagabondaj) și de a-i sprijini 
în dezvoltarea lor socio-
psiho-emoțională. Centrul de 
Plasament nr. 2 din Oradea este 
un serviciu rezidențial pentru 
copiii orfani care găzduiește în 
prezent peste 60 de copii de 
toate vârstele, care au nevoie 
de soluții urgente de găzduire. 
Construcția celor 5 case de tip 
familial și mutarea copiilor în 
aceste case va fi soluția care 
va schimba definitiv viitorul 
acestor copii.

a suplimenta oportunitatea 
de socializare și relaxare cu 
încă o tabără pentru copiii 
bolnavi cronic aflați pe lista de 
așteptare.
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Prima cameră Plus

3.290,35 lei
Prin acest program 10 
tineri externați din sistemul 
de protecție a copilului la 
împlinirea vârstei de 18 ani 
sunt ajutați de Asociația 
Filantropia cu servicii de 
locuire, integrare profesională 
și comunitară.

BlooDoChallenge

6079,05 lei
BlooDoChallenge este o 
aplicație prin intermediul 
căreia sunt distribuite 
informații despre nevoia mare/
urgentă de sânge. Cu ajutorul 
sumelor strânse la Swimathon 
grupul de inițiativă își dorește 
implementarea platformei în 
încă 8 centre de transfuzie din 
țară.

Provocare prin sport 
în aer liber

2.890 lei
Zeci de copii din Tășad, dar și 
din împrejurimile Oradiei, vor 
avea acces la un spațiu dotat 
și modern în care să poată să 
își exerseze pasiunea pentru 
sport. Pentru aceasta Clubul 
sportiv Prosper Oradea a 
strâns fonduri pentru a putea 

Fondul de burse

10222,10
Fundația Comunitară Oradea 
susține prin programul Fondul 
de burse 45 de copii proveniți 
din familii defavorizate cu câte 
o bursă anuală de 1.000 lei sub 
formă de bunuri, cu scopul 
de a-i ajuta să își finalizeze 
studiile. 

Fondul Științescu 
Oradea

20998,40 lei
Prin acest program, Fundația 
Comunitară Oradea își dorește 
să contribuie la creșterea noii 
generații de inovatori. În acest 
acest sens a mobilizat fonduri 
pentru a putea susținute 
inițiative educaționale din 
domeniul STEM.

Youth CommUNITY

9244,60 lei
În programul Youth 
CommUNITY al Fundației 
Comunitare Oradea, accentul 
cade atât pe dezvoltarea și 
susținerea individuală a celor 
45 de tineri selectați, cu vârste 
cuprinse între 14 și 25 de ani, 
dar și pe latura comunitară. 
Sumele strânse prin această 
campanie vor servi la a-i 
implica pe tineri în activități 
de formare și dezvoltare 
profesională, voluntariat și 
mentorat.

să achiziționeze cel puțin 80 
de bucăți de tatami.
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Fondul pentru un viitor mai bun în comunități 
este un program prin care urmărim să susținem 
financiar oamenii cu inițiativă care propun 
activități de îmbunătățire a educației și/sau 
a mediului, dar și capacitatea grupurilor și 
organizațiilor de a adresa mai bine nevoile 

@BAIA MARE

comunității locale. Dacă în 2020, obiectivul 
principal a fost acela de a ajuta la activarea 
și revitalizarea comunității orădene, în 2021 
am activat inițiative similare în comunitatea 
băimăreană.

FONDUL 
PENTRU UN 
VIITOR MAI BUN 
ÎN COMUNITĂȚI 
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PARCURS ȘI CIFRE:

Finanțator cu încredere în 
comunități - LIDL România

Membri în echipa de 
jurizare

De beneficiari

Luni de mapare și dialog în 
comunitate

ONG-uri câștigătoare

Inițiative activate în 
etapa de aplicare

01

05

4949

02

05

11 

De inițiatori implicați din 
comunitate

11 

Investiți în comunitate

50.000 EURO
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CUM SCHIMBI 
OBICEIURILE 
ECO ALE 
ROMÂNILOR?
PRIN ÎNCERCARE ȘI 
COLABORARE

De cele mai multe ori, atunci când unești 
punctele obții o linie dreaptă. Așa s-a întâmplat 
și în cazul proiectului Băimărenii compostează 
care s-a născut prin alăturarea unor idei 
comune ale unor fete cu viziune și respect față 
de natură. Andreea Chiș, Alexandra Ciplea, 
Cristina Indrecan și Raluca Pascaniuc formează 
o echipă grozavă! Nu pentru că ar proveni 
din același mediu profesional, ci pentru că 
se ghidează după aceleași principii de viață 
sănătoasă și proiecte sustenabile. Acest fapt 
le-a adus împreună într-un context favorabil 
pentru ideile lor.

Andreea provine dintr-un mediu economic, 
profesional vorbind, însă sufletul i-a fost mereu 
aproape de viața ONG-istă. Așa că, într-o zi și-a 
luat inima în dinți și a decis să meargă pe calea 
implicării în proiecte în care crede și care pot 
oferi generațiilor viitoare un mediu echilibrat 
în care viața să-și continue cursul într-o formă 
responsabilă.

“Toată adolescența mea am fost voluntar și mi-a 
plăcut maxim să mă implic în proiecte/activități 
de tineret, iar de când am devenit mămică, mi-
am dorit să aduc o contribuție în problemele de 
mediu, pentru a lăsa copiilor mei, un viitor mai 
bun, o planetă sănătoasă. Consider că fac parte 

din generația cu un consum exagerat pe toate 
domeniile și care a uitat de bunele practici de 
la bunicii noștri care țin de un trai sustenabil”, 
spune Andreea.

Cristina are o viziune similară. Ea consideră 
că “fiecare dintre noi trebuie să facem ceva 
pentru binele comun; să găsim persoane 
cu idei și gândire similară cu a noastră și să 
căutăm pârghii de a transmite asta altora și de 
a „mișca” ceva. Orice, oricât de mic e mai bine 
decât nimic. De ce? Pentru că dacă nimeni nu 
ar face nimic și toată lumea ar aștepta să facă 
alții ceva, nu am progresa niciodată. Progresul, 
evoluția, confortul și alte lucruri bune pe care 
le avem ca societate sunt datorită faptului că 
cineva, undeva nu a stat cu mâinile în sân“, 
consideră Cristina.

“Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie 
abordate de întreaga comunitate, iar educaţia 
trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei, 
dar nu putem aștepta doar să se facă, soluția 
pornind de la fiecare dintre noi, prin exemplul 
personal, în funcție de valorile pe care dorim să 
le transmitem”, ne spune Alexandra.

Din dorința de a face ceva bun pentru societate 
și natură s-a conturat proiectul Băimărenii 
compostează. Ce s-a dorit a fost să se 
implementeze un sistem urban de compostare 
a deșeurilor vegetale și să se deruleze ateliere 
atât pentru copii, cât și pentru adulți prin 
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care să se înțeleagă importanța păstrării unui 
echilibru al consumului de resurse și asigurarea 
unei continuități pentru ca generațiile viitoare 
să se poată bucura de un mediu sănătos.

“La primul apel, au venit 40 de familii dornice 
să se implice, în condițiile în care, în același tip 
de proiect, început în primăvară în București 
au fost 10 familii! Momentan, suntem cam 70 
de familii active, 2 restaurante și încă aproape 
20 familii din Baia Mare care au ales să își facă 
propriul compostor în grădina lor cu know how-
ul de la noi”, ne spune Andreea.
Raluca descrie Băimărenii compostează ca 

fiind „un proiect pilot care vine în ajutorul 
oamenilor din acest oraș și le oferă soluții 
realizabile în vederea selectării și valorizării 
deșeurilor, precum și micșorarea cantității de 
deșeuri din tomberoanele stradale. Atelierele 
realizate în cadrul acestui proiect pun accent 
pe conștientizarea faptului că a trăi o viață 
sustenabilă contribuie la un mediu  înconjurător 
infinit mai curat. Totodată ne face să iubim tot 
ce ne înconjoară, să prețuim și să protejăm 
natura.”

Cristina explică foarte frumos cum proiectul 
Băimărenii compostează, prin componenta sa 
educativă, se adresează oamenilor din mai multe 
categorii de vârstă. Proiectul a avut două direcții 

clare. Una prin care s-au transmis informații 
teoretice despre ce reprezintă compostarea 
și de ce este importantă, și cea de-a doua 
care a acordat beneficiarilor contextul de a-și 
exersa deprinderile necesare legate de acest 
subiect prin trecerea efectivă la acțiune. Pe 
tot parcursul derulării proiectului persoanele 
interesate au beneficiat de sprijin în a învăța 
concret cum se compostează, proces care este 
încă în derulare în 3 puncte din Baia Mare. În 
plus, prin intermediul canalelor de comunicare, 
atât în spațiul fizic cât și cel virtual, s-a ajuns 
și la alți membri ai comunității băimărene, pe 
lângă cei direct interesați.

“Prin acest proiect, dar și prin atelierele de viață 
sustenabilă cred că am pus cărămizi solide la 
formarea unei baze a ceea ce înseamnă valori și 
principii de viață sustenabilă și respect față de 
mediu”, ne spune Cristina.

Recompensa efortului depus și una dintre 
cele mai mari satisfacții trăite în cadrul unui 
asemenea proiect este deschiderea oamenilor 
și interesul pe care îl au în legătură cu subiectul 
propus. Acest lucru l-au simțit și fetele din 
echipă. „La atelierele despre viață sustenabilă 
făcute cu copiii am văzut o sete de cunoaștere, 
dar și mare interes pentru subiect, știau 
multe, multe informații, dar au și aflat lucruri 
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noi despre concepte precum sustenabilitate, 
emisii, poluare, încălzite globală, ecologie și au 
fost deosebit de entuziasmați în a se alătura 
Super-Eroului Eco-Man în misiunea lui de a 
salva planeta”, a completat Cristina.

Raluca își amintește de o fetiță care „atunci 
când a ridicat găletușa de compost alături de 
mama ei, a fost atât de entuziasmată, ca și cum 
ar fi primit jucăria preferată. Ulterior afirmând 
că abia așteaptă să vină cu mama ei să aducă 
resturile vegetale la punctul de colectare.”

Într-o lume atât de dinamică și de orientată 
către consum, natura ne poate fi învățătorul 
cel mai bun. Tot ce trebuie să facem este să 
o privim, să o respectăm și să-i înțelegem 
mecanismul. Atâta timp cât noi luăm ceea ce ne 
oferă, trebuie să-i oferim în schimb respectul și 
implicarea noastră în a o proteja pentru că astfel 
ne protejăm și pe noi și oferim copiilor noștri un 
mediu înconjurător sănătos și echilibrat.

Super echipa Băimărenii compostează a înțeles 
asta și arată că se poate. Își dorește ca ceea 
ce au reușit să facă „împreună în această 
comunitate să devină inspirație pentru cei 
din jur, iar ei la rândul lor să își dorească să 
răspândească mai departe aceste deprinderi, 
inclusiv cei din autoritățile locale. Ne bucurăm 

de interesul mare din partea adulților în acest 
proiect și e mare bucuria să aflăm că nu se vor 
opri. A devenit și răspunderea fiecăruia dintre 
participanți să se implice în continuare”, spune 
în continuare Alexandra.

Se spune că atunci când îmbrățișezi un copac 
el îți dăruiește energie. Echipa Băimărenii 
compostează vă recomandă cu căldură să 
primiți această energie și să o dați mai departe 
generațiilor ce urmează, arătându-vă astfel 
dragostea și respectul pentru această planetă 
care ne găzduiește.

Această inițiativă a fost finanțată prin Fondul 
pentru un viitor mai bun în comunități, un 
program susținut de Lidl România, coordonat 
național de Federaţia Fundaţiile Comunitare 
din România prin Fundația Comunitară Oradea, 
implementat la nivel local de Asociația Banca 
pentru Alimente Maramureș și Explorania.
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Proiecte finanțate 2021:

Asociaţia Autism Baia Mare, 
prin proiectul „Laboratorul 
de creație și grădinărit” 
a dezvoltat un program de 
terapie alternativă printr-o 
serie de activități de grădinărit 
și ateliere de creație pentru 40 
de copii și tineri cu tulburări 
de dezvoltare.

Proiectul „Artă-mă” propus 
de Asociaţia Yellow Shirts, 
în parteneriat cu Muzeul 
Judeţean de Artă „Centrul 
Artistic Baia Mare”, a 
conectat oamenii din oraș 
cu patrimoniul local din 
perspectivă artistică prin 
organizarea unor evenimente 
și ateliere care au îmbinat 
noile tehnologii cu moștenirea 
culturală artistică. 

Prin proiectul „School-bike”, 
American International 
School of Transylvania a 
organizat o serie de acțiuni 
educaționale și demonstrative 
care au încurajat utilizarea 
mijloacele de transport 
alternative, cu scopul 
de a trage un semnal de 
alarmă legat de necesitatea 
decongestionării traficului 
matinal din perimetrul școlilor, 
dar și de reducere a poluării 
și de adoptare a unui stil de 
viață sănătos. 

7.000 lei

20.000 lei

20.000 lei

24.800 lei

Asociația Banca pentru 
alimente Maramureș, 
prin proiectul „Băimărenii 
compostează”, a creat zone 
de compostare în trei locații 
din oraș și a desfășurat un 
program educațional privind 
importanța colectării și 
reciclării deșeului alimentar 
compostabil.

Prin proiectul „Joaca este 
pentru toți!”, Rotaract Baia 
Mare a vrut să contribuie 
la dezvoltarea gradului 
de incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilități prin 
crearea primului spațiu public 
de joacă și fitness adecvat 
nevoilor lor. Mai mult decât 
atât, au fost desfășurate 
activități educative la copiii din 
ciclul preșcolar și primar care 
au pus accent pe tehnicile 
integrative. Facilitatea 
cooperării și a dialogului 
ONG-urilor din comunitatea 
băimăreană care au în grijă 
persoane cu dizabilități a 
fost, de asemenea, în focusul 
acestui proiect.

172.200 lei
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Peste 60 de orădeni s-au înscris 
deja ca voluntari și participă la 
acțiunile colective zilnice sau 
săptămânale de igienizare și 
întreținere a perimetrului parcului. Prin acest program, Fundația Comunitară 
Oradea urmărește revitalizarea şi dinamizarea 
acestui perimetru cu aer boem. Amenajare 
peisagistică a Parcului Libertății s-a ridicat 
la 166.250 lei, care a constat în plantarea a 
peste 8.000 de flori de-a lungul aleii principale, 
înființarea unui nou rondou de flori și montarea 
unei instalații de sonorizare pentru exterior 
prin care este difuzată muzică ambientală pe 
timpul zilei (incluzând aici achiziţia pianinei şi 
a filigoriei aferente). Mai mult decât atât a fost 
activat un grup de 60 de voluntari orădeni care 
participă la acțiunile colective săptămânale de 
igienizare și întreținere a perimetrului parcului.

Un parc pentru cOMunitate

PARCUL 
LIBERTĂȚII

Alţi 5.200 lei au fost alocaţi pentru susținerea 
activităților organizate sub egida „Școala din 
parc. Ateliere pentru natură.”, activități menite 
să dezvolte acele valori și atitudini care stau la 
baza unei societăți sustenabile, prin educație, 
în mod interactiv și aplicat. Proiectul face parte 
dintr-un mix tematic de dezvoltare durabilă 
în jurul zonei Parcului Libertății, caracterizat 
de activități de plantări, îngrijirea parcului, 
ateliere și campanii de conștientizare despre 
importanța protecției mediului. De toate aceste 
activități s-au putut bucura toţi orădenii doritori, 
cu vârste cuprinse între 6 – 99 ani.
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O reuşită aparte o constituie amplasarea unei 
plăci memoriale Anna Marossy, în amintirea 
unuia dintre cei mai activi şi îndrăgiţi biologi 
ai Bihorului.

„Ceea ce ne-a interesat foarte mult a fost 
să implicăm cât mai multă lume, cât mai 
mulți voluntari în aceste activități care s-au 
desfășurat aici, astfel încât aici, învățând 
anumite lucruri, să le poată pe urmă transpune 
în cadrul gospodăriilor lor, sperând ca de aici 
să deprindă aptitudinile pentru înfrumusețarea 
zonelor de acolo de unde locuiesc. Pe urmă, pe 
lângă această parte de înfrumusețare floricolă 
a Parcului Libertății, am dorit să desfășurăm 
foarte multe activități. Am dorit ca lumea să 
înțeleagă că parcurile sunt niște zone publice, 
în care să vină să se simtă bine, pe care să le 
stăpânească și de care să se bucure.” – Cătălin 
Popa, Președinte Executiv al Fundației 
Comunitare Oradea

Reamintim că activitățile de animare a Parcului 
Libertății au început în august 2020, ca 
urmare a unei finanțări obținute din partea 
Lidl România, prin intermediul căreia Fundația 
Comunitară Oradea a putut merge mai departe 
de înfrumusețarea floricolă a zonei, reușind 
să organizeze până acum zeci de activități 
educaționale non-formale, culturale şi acțiuni 
de mediu în perimetrul parcului (de la ateliere 
de reciclare, seri de dans, educație rutieră și 
până la mini concerte și piese de teatru). 
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FONDUL 
H.ESSERS
Cum putem să ajutăm 
copiii să fie responsabili în 
trafic? H. Essers România 
știe: investind de timpuriu 
în educația copiilor noștri. 
H. Essers România susține 
cu 10.000 euro atelierul 
„Ora de educație rutieră”, 
desfășurat în Comuniteca, 
pe o perioadă de un an.

La atelierele de educație rutieră susținute de 
polițiștii de prevenire din cadrul Inspectoratului 
de Poliției Județean Bihor participă copii cu 
vârsta de 6-14 ani. Programările la ateliere se 
fac de către profesori sau învățători, care pot 
participa cu o clasă întreagă de elevi. 

La orele de educație rutieră copiii învață să fie 
mai atenți la ce se întâmplă în jurul lor și care 
sunt regulile de circulație în mod practic, cu 
ajutorul semnelor de circulație în miniatură și 
al unui covor educativ. Toți elevii primesc câte 
o vestă reflectorizantă pe care o pot folosi în 
călătoriile lor pentru a fi mai ușor de observat 
de către alți participanți la trafic.
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FONDUL 
EDUCAȚIE 
PENTRU AZI

Acești copii nu au șansa de a deprinde în familie 
abilități esențiale de viață sau de a avea acces 
la informație. Aceste proiecte sunt menite să le 
ofere oportunități la învățare pe care altfel nu 
le-ar fi putut avea.

Programul vizează finanțarea organizațiilor 
nonguvernamentale sau a persoanelor private 
care vor să desfășoare programe educaționale 
non-formale. Programele au ca scop 
dezvoltarea abilităților de viață și ale capacităţii 
de integrare socială a acestor copii. Metoda 
de desfășurare presupune implicare activă și 
susținută prin materiale suport sau orice altă 
metodă educațională relevantă.

Fondul „Educație pentru azi” 
susținut de PEPCO ROMÂNIA 
își dorește să creeze o viață 
normală pentru copiii din 
mediul rural, proveniți din 
familii defavorizate.
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În urma procesului de jurizare au fost alese spre finanțare 7 proiecte, 
care vor ajuta copiii defavorizați din mediul rural să își dezvolte 
abilități de viață:

Activități educative 
pentru copii

Ateliere interactive de 
dezvoltare socială și 
emoțională pentru 30 de  copii 
din satul Șușturogiu.
Buget: 3.286 lei

Diferiți, dar cu
șanse egale

Activități interactive pentru 
copii rromi și români din Tinca, 
cu scopul de a promova 
drepturile la egalitate, 
diversitate și nediscriminare.
Buget: 4.100 lei 

Pregătiți
pentru viitor

Ateliere interactive pe diverse 
teme (igiena corpului, educație 
financiară, utilizarea sigură 
a internetului și modelarea 
comportamentului în relațiile 
cu ceilalți) pentru 50 de copii 
din Sânnicolau Român.
Buget: 5.300 lei 

Lumea din jurul meu 

Întâlniri tematice prin 
intermediul cărora copii 
de diverse etnii, maghiară, 
română, rromă și slovacă 
din Suplacu de Barcău vor 
descoperi specificul cultural 
al etniilor colegilor lor. Scopul 
proiectului este de a înlătura 
fenomenul de discriminare.
Buget: 9.700 lei 

În ritm
cu viața

Ateliere  cu elemente de magie 
și experiment științific, joc 
de rol, analiza unui personaj, 
dicție, exerciții de improvizație 
etc., susținute de actori din 
Oradea pentru peste 60 de 
copii din comuna Roșia.
Buget: 7.500 lei

Fotbal pentru
toți copiii

Antrenamente de fotbal, de 
două ori pe săptămână, pentru 
copiii din 5 sate din județul 
Bihor și echipamente sportive 
pentru 10 copii proveniți din 
familii defavorizate.
Buget: 9.255 lei 

Cartea, prietenul 
meu pe viață

Activități ludice, cu rolul de 
a-i familiariza pe copiii din 
localitatea Leș cu lumea 
cărților.
Buget: 1.920 lei
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EUROPE 
DIRECT 
ORADEA
Un program menit să informeze 
comunitatea bihoreană cu privire 
la acțiunile Uniunii Europene 
și deciziile luate de instituțiile 
reprezentative acesteia.
În anul 2021 am rezolvat mistere și ghicitori prin 
treasure hunt-uri organizate în Oradea. Unul 
dintre acestea a fost ECO Hunt, un treasure 
hunt despre colectarea separată a deșeurilor, 
dedicat elevilor și tinerilor. Echipele formate 
au primit provocări ecologice de la voluntari și 
în baza acestora au descoperit componentele 
jocului SMART CITY.

Am consultat părerile tinerilor referitor la 
educație, cultură, tineret și sport în cadrul 
Conferinței privind Viitorul Europei. Aceștia au 
avut ocazia să își exprime așteptările cu privire 
la direcția spre care își doresc să se îndrepte 
Europa. Ideile lor au fost cuprinse alături de cele 
ale altor cetățeni UE și incluse într-un raport 
propus spre aplicare Parlamentului, Consiliului 
și Comisiei Europene.
În cadrul programului EUROPE DIRECT Oradea 
am încurajat exprimarea liberă și argumentată 
printr-o serie de dezbateri publice menite să 
încurajeze acțiuni civice, cum ar fi donarea de 
sânge și importanța acestui gest, totodată, am 
dezbătut importanța competențelor digitale.

În cadrul unei serii de interviuri Expert Talk, 
păreri avizate au venit din partea experților în 
mai multe domenii și pe diverse teme. Astfel am 
aflat ce oportunități oferă programul Erasmus+, 
cum se prezintă piața muncii după 2 ani de 
pandemie și după Brexit, cum putem combate 
poluarea cu plastic, ce sunt politicile digitale și 
cum se aliniază România la strategia digitală a 
UE.

De-a lungul anului am organizat concursuri 
menite să-i mobilizeze pe bihoreni să se facă 
auziți. Unul dintre acestea a fost dedicat tinerilor 
- Vocea mea despre educație. Un concurs cu 
videoclipuri în care tinerii s-au exprimat și venit 
cu soluții la problemele întâlnite în educație.

Am realizat ateliere informative pe teme ca 
resursele educaționale oferite de portalurile 
europene pentru profesorii bihoreni, Spațiul 
învățării fiind unul dintre acestea, dar și 
ateliere practice ca cel despre Managementul 
proiectelor și multe altele. Pe tot parcursul 
anului 2021 am reușit să menținem o bună 
relație cu autoritățile locale și județene prin 
întâlniri menite să prezinte felul în care acestea 
pot veni în slujba cetățenilor bihoreni.
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Am creat un fond de rezervă 
permanent care va sta la baza 
unei existențe de lungă durată a 
fundației.

Fondul va genera venituri în continuu care vor 
produce resurse pentru proiectele comunității. 
Toate sumele atrase vor fi dublate de 
Romanian-American Foundation și Fundația 
pentru Parteneriat. 

Valoarea Fondului de rezervă al FCO este de:

330 776 lei

FONDUL DE 
REZERVĂ
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REZULTATE 
FINANCIARE 2021
Venituri și cheltuieli

V. din sumele sau bunurile 
primite din sponsorizare

7 032.41

Venituri din diferențe de curs 
valutar

6 026.09

VEN. DIN DONATII, 
SUBVENTII PRIMITE

1 570 055.67

ALTE VENITURI DIN 
EXPLOATARE

286.00

VEN. DIN DOBINZI 789.44

Total venituri 1 584 189.61

Chelt. cu obiecte de inventar 138 151.19

Chelt. cu mat. nestocate 106 197.33

Chelt. cu energia și apa 3 456.36

Chelt. cu redevențe și chirii 54 455.09

Chelt. cu prime de asigurare 305.45

Chelt. cu comisioane și coop. 3 076.03

Chelt. de protocol, reclamă 17 794.24

Chelt. cu transportul 3 959.93

Chelt. cu deplasări, detașări 297.66

Chelt. poștale și taxe telecom. 1 847.42

Chelt. cu serv. bancare 2 677.23

Alte chelt. cu serv. la terți 177 271.93

Chelt. cu alte impozite și taxe 323.00

Chelt. cu salarii personal 161 353.00

Chelt. cu avantajele în natură 
acordate salariațiilor

3 750.00

Chelt. cu tichetele de masă 
acordate salariațiilor

13 075.00

Chelt. cu contr. asiguratorie 
de muncă

3 630.00

Donații și subvenții acordate 673 480.27

Diferențe nefavorabile de 
curs valutar

3 290.37

Chelt. de expl. cu amort. 
imob.

32 284.50

Total cheltuieli 1 400 676.00
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