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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 Fundaţia Comunitară 

Oradea, este să facem pasul, din ce în ce mai mulţi, din ce 

în ce mai apăsat, de la toleranţa sterilă şi hidoasă către 

înţelegere şi dialog, către conlucrare şi comuna bunăstare. 

Ieşim din ghetoul suficienţei personale şi mergem către 

celălalt, aflat şi el, la rândul lui, în ghetoul suficienţelor sau 

insuficienţelor de tot felul. Împreună vom reuşi, lăsând în 

urmă toleranţa sterilă, să clădim un viitor comun propice 

împlinirii fiecăruia: împreună cu celălalt şi nu alături de el. 

Altfel, riscul este să murim fiecare în propriuI ghetou, mai 

mic sau mai mare, poleit după posibilitaţile personale ale 

fiecăruia. Nu e uşor şi nici mereu la îndemână să treci de 

la eu la noi, de la a avea la a fi, dar animalul social care 

suntem fiecare tânjeşte chiar şi fără să ştie măcar după o 

strângere de mână a celuilalt. “Together we stand, divided 

we fall”, zice poetul. We all, adaug eu.

CUVINTE CONSILIU DIRECTOR

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!

Luminiţa Popa
Vice Preşedinte Fundaţia Comunitară Oradea

Cătălin Popa
Preşedinte Executiv Fundaţia Comunitară Oradea



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 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.

CONSILIUL DIRECTOR FCO
Preşedinte - Sorin Constantin 
Preşedinte Executiv - Cătălin Popa 
Vicepreşedinte - Luminiţa Popa 
Trezorerie - Loredana Suiugan 
Membru - Ioana Silaghi

Membru - O  vidiu Tirla
Membru - Z oltán Pásztai

Membru - Mihai Mănucu

ECHIPA EXECUTIVĂ FCO
Director Executiv - Claudia Abrudan 
Grant Manager - Roxana Trifa 
Manager Proiecte - Teodora Albiter 
Youth Manager - Mark C. Lukács 
Fundraiser – Vlad Mocanu

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



MISIUNEA
FUNDATIEI
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.



CE AM REALIZAT  
ÎN ANUL 2019?
VALOARE FONDURI STRÂNSE DIN COMUNITATE:

1.177.824 LEI
DONATORI INDIVIDUALI
ȘI SPONSORI COMPANII:

> 958
EVENIMENTE ORGANIZATE:

55
PROIECTE FINANȚATE:

291
BURSE ACORDATE:

107



SUPORT FINANCIAR ACORDAT ÎN COMUNITATE:

733.610 LEI
BENEFICIARI DIRECȚI ȘI INDIRECȚI:

20.867
VOLUNTARI:

1050
PARTICIPANȚI LA EVENIMENTE:

11.600

De-a lungul celor 7 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



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 etc.). 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.

BURSA
TALENTELOR



REZULTATE
PROGRAM

25
MEMBRI ÎN ECHIPELE DE PROIECT

600
DE BENEFICIARI

2500
ORE DE VOLUNTARIAT

EDIȚIA A VI-A PROIECTE
IMPLEMENTATE ÎN ANUL
2019:

Două profesoare cu inițiativă , Anca Albu și Simona Condurache, au coordonat acest proiect pentru a plimba peste 
120 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” prin grozăviile din istorie ale unor regimuri care au lăsat răni uriașe în 
rândul comunităților afectate. Elevii au participat la un tur ghidat al sinagogilor din oraș, s-au întâlnit cu un 
reprezentant al evreilor din orașul nostru, au avut ocazia să îi pună întrebări și să afle noi cunoștințe 
despre impactul pe care evreii l-au avut asupra Oradiei. Parte din proiect a fost și conferința susținută 
de Niculina Moica pe tema deținuților politici din perioada comunistă. Doamna Moica a împărtășit din 
experiența ei, ea însăși trecând prin închisorile comuniste, fiind arestată pe când avea doar 15 ani. 
Vizitele la Muzeul Represiunii Comuniste din Bihor și mai apoi la Memorialul Victimelor Comunismului și a 
Rezistenței din Sighetu Marmației au scos elevii din lecțiile clasice de istorie și i-a trecut de la cartea de 
istorie la învățarea în mod practic. Scopul tuturor acestor activități nu a fost doar acumularea unor noi 
informații, ci și înțelegerea motivelor care au dus la realizarea unor astfel de grozăvii, precum închisorile 
comuniste și Holocaustul și asumarea faptului că depinde și de noi, fiecare cetățean în parte, să nu 
ajungem să repetăm istoria.
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La prima vedere cubul rubik pare un joc logic destul de simplu, care se rezolvă cu ajutorul unor algoritmi prin 

care se ajunge ca fiecare față a cubului să aibă o singură culoare. Pentru că este unul din cele mai bine vândute 

jucării din toate timpurile, au apărut mult mai multe variante decât cea inițială, astfel s-a ajuns la cel mai complex 

cub existent azi în lume: 17x17x17. Doi elevi din Salonta, Ardelean Sebastian și Nirucz Antonio, pasionați de 

complexitatea acestor jocuri și dornici de performanță, coordonați fiind de profesorul lor Illyes Lajos, au dezvoltat un 

club de jocuri logice în școala lor. Pentru acest club au cumpărat de la cele mai simple până la cele mai complicate 

jocuri care să îi ajute în dezvoltarea unei gândiri logice. La întâlnirile clubului pot participa toți colegii lor din Colegiul 

Național Teodor Neș, astfel s-au adunat peste 60 de elevi care se întâlnesc săptămânal. Aceste întâlniri ajută elevii nu 

doar să își dezvolte gândirea logică, ci și să învețe unii de la alții, fiind un bun prilej de socializare.
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Jurnalismul muzical este un domeniu cu tot mai puțini specialiști. La inițiativa Mădălinei Hotoran și Mirelei Țârc, 

ambele conferențiare universitare dr. la facultăți de muzică, acest domeniu a avut parte de atenție mai mare în Oradea, 

prin acest proiect. Pentru că cei care pot să se implice și să dezvolte această parte a jurnalismului sunt studenții, toate 

activitățile din cadrul proiectului le-au fost dedicate lor. Tinerii dornici de specializare în această direcție, de la facultățile de 

muzică, jurnalism și litere, au beneficiat de un curs intensiv de jurnalism muzical, susținut de personalități din țară cu 

experiență vastă în domeniu: muzicologi, profesori universitari, dirijori. Mai apoi, împreună cu coordonatorii proiectului, 

tinerii au participat la concerte din Oradea, în urma cărora au elaborat peste 100 de materiale scrise (știri, avancronici, 

cronici, critici, interviuri). În același timp, proiectul oferă consumatorului de muzică o perspectivă mai largă asupra actului 

interpretativ, prin cunoașterea în detaliu a artiștilor intervievați sau portretizați, apropiind astfel publicul orădean de actul 

de cultură. Consemnarea specializată asupra evenimentelor muzicale poate oferi un plus de valoare documentară, iar 

interpreții, artiștii pot avea confirmarea scrisă a valorii lor.

Notă: Proiectul „Emoțiile noastre contează”, o continuare a activităților centrului de zi Consiliaris, nu s-a implementat 

deoarece au fost identificate unele disfuncționalități în realizarea activităților din planul de acțiune din 2018. Finanțarea va 

fi acordată doar dacă vor fi atinse obiectivele pentru proiectul din anul anterior.
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La inițiativa lui Cezar Kovacs, elev al Liceului ”Samuil Vulcan” din Beiuș, s-au pus din nou în funcțiune două 
muzee ale Colegiului, cel de biologie și cel de fizică. Valorificarea muzeelor dotate cu exponate ce datează de peste 
un secol au fost integrate într-o serie de activități care a prevăzut promovarea valorilor din cadrul Colegiului. În 
muzeul de fizică au fost readuse în fața ochilor vizitatorilor diferite exponate și mașinării “ale timpului” prin care 
elevii se pot apropia de acest vast domeniu. Exponatele muzeului de biologie au primit descrieri specifice, fiind 
încadrate în diferite regnuri și categorii, elevii putând afla mai multe despre “imaginile” păstrate intacte ale 
viețuitoarelor cu ajutorul digitalizarii tuturor descrierilor exponatelor. Peste 100 de elevi din Beiuș și din satele din 
împrejurimi au vizitat muzeele de biologie și de fizică de la Colegiul Național „Samuil Vulcan” din Beiuș și au luat parte 
la un simpozion al științei și la ateliere practice de fizică și biologie dedicate elevilor de gimnaziu.
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Pare greu să oferi educație financiară elevilor din clasele primare și de gimnaziu, dar deprinderea unor noi 
aptitudini este întotdeauna mai simplă prin joc. Asta au avut în minte psihologul școlar Olimpia Dragoș și 
profesoara Brîndușa Chira atunci când au pornit proiectul Start up Kids. Atelierele practice în care elevii au realizat 
diferite produse au fost combinate cu activități teoretice, întâlniri cu antreprenori și vizite la mici meseriași. Primele 
produse realizate în cadrul atelierelor au fost căsuțe de păsărele, iar mai apoi au confecționat coliere, broșe, 
trăistuțe și tăvi ornamentale. Contribuind la confecționarea lor, copiii au reușit să înțeleagă ce presupune costul 
unui produs, au calculat prețul acestuia și au propus o strategie de marketing și de promovare. A urmat vânzarea 
produselor, care s-a realizat în școală. Cu fondurile obținute în urma vânzării produselor s-au asigurat rechizite și 
îmbrăcăminte pentru doi elevi ai școlii din clasele primare, proveniți dintr-o familie cu resurse limitate. După toate 
aceste activități a rămas o sumă de bani din care s-au realizat în lunile octombrie- decembrie mai multe șezători la 
care au participat copii și bunici, bucurându-se împreună de vechile obiceiuri ale zonei.



Pentru că cei de la Școala Creștină Privată din Cartierul Romilor Tinca cunosc potențialul copiilor cu care lucrează 
zilnic, își doresc completarea cursurilor de la școală cu o serie de ateliere practice. Ținând cont de interesele copiilor, 
vor derula pe o perioadă de nouă luni cursuri de chitară, teatru, cor, antrenamente sportive, ateliere de pictură și 
ateliere de artă culinară pentru 50 de elevi din Tinca.

După perioada de inițiere și dobândirea primelor deprinderi artistice, copiii vor avea ocazia să arate ceea ce au 
învățat la ateliere, în cadrul diferitelor evenimente și acțiuni ce vor avea loc cu și pentru ei, atât în Tinca cât și în alte 
localități ale județului Bihor.
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EDIȚIA A VII-A
PROIECTE IMPLEMENTATE
ÎN ANUL

2020



La Centrul de zi din Sânnicolau Român trec pragul, zilnic, peste 50 de copii din sat, marginalizați social. Aceștia 
beneficiază aici de sprijin la teme, consiliere, activități recreative și o masă caldă.

Pornind de la premisele că pictura este o bună metodă de terapie și că prin culoare putem descoperi sentimente 
ascunse ale copiilor, cum ar fi: mânia, frica, frustrarea, copiii vor fi sprijiniți prin activitățile propuse să se exprime cât mai 
liber. Interpretarea picturilor va fi un punct important de la care se va porni consilierea individuală. Arta va fi folosită ca 
terapie pentru problemele depistate în cadrul ședințelor de consiliere psihologică.

Ca parte din proiect, întâlnirile cu reprezentanți din comunitate vin să completeze lipsa informațiilor pe diverse teme 
de interes civic. Reprezentarea prin pictură a ceea ce au reținut copiii de la aceste întâlniri le va sedimenta și mai bine 
cunoștințele.
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Atunci când un comportament ostil între două sau mai multe persoane este intenționat și repetat de-a lungul 
timpului, fie că e vorba despre insulte, bătăi, agresiune emoțională etc., avem de-a face cu bullying-ul. Este un fenomen 
care a luat amploare în ultimii ani și pe care instituțiile de învățământ cu greu îl identifică și îl gestionează. Așa cum ne 
arată statisticile Organizației Mondiale a Sănătății, suntem în topul primelor trei țări din Europa când vine vorba de 
bullying. 

Pro Discipulus propune instrumente creative menite să combată acest fenomen. Primul pas în a-i trata pe ceilalți cu 
respect este înțelegerea că suntem diferiți. Pe parcursul a două întâlniri de grup, prin aplicarea formularelor Persolog, 
care identifică profilul comportamental, 45 de elevi vor conștientiza atât caracteristici ale propriei personalități, cât și 
diferențele dintre ei și alți elevi. Discuțiile și activitățile creative de îndemnare la manifestarea empatiei vor face mai 
ușoară gestionarea relațiilor cu ceilalți.
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Într-o lume a consumerismului, inclusiv copiii sunt încurajați să consume și să cumpere compulsiv, fără să se 

gândească la nevoile lor reale și la consecințele cumpărăturilor haotice, din care rezultă risipa alimentară.

Educația despre risipă și responsabilitate sunt elemente cheie, pe care elevii le vor deprinde după participarea la 

activitățile din acest proiect.

Prin ateliere educative și practice, peste 200 de copii și 20 de profesori vor învăța despre risipa de hrană din 

România și din lume și vor primi sugestii de rețete creative în care să folosească resturile alimentare gătite anterior. De 

asemenea, vor învăța cum să meargă la cumpărături, cât îi costă de fapt ”super-ofertele” și cum se pot organiza 

sustenabil alimentele în frigider.
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Științele aplicate din zona fizicii, chimiei, informaticii, roboticii, biologiei sau matematicii, mai complet spus, domeniile 
STEM, devin tot mai fascinante pentru elevi, odată cu aplicarea unor noi metode de predare a acestora.

Echipa de proiect, formată din trei elevi, olimpici la științe și participanți la diferite concursuri din domeniu, se 
gândesc și la colegii lor mai mici și vin în întâmpinarea acestora cu o caravană care va circula prin mai multe școli, inclusiv 
în mediul rural. 

Peste 500 de elevi de gimnaziu vor fi implicați în experimente din domeniul fizicii și chimiei, dar vor lua parte și la 
prezentări de prototipuri și roboți. Toate aceste demonstrații interactive au ca scop stimularea curiozității participanților, 
dar și îndreptarea acestora spre diverse cluburi de științe, unde să își aprofundeze cunoștințele.



Studiile de specialitate spun că generația actuală de studenți este puternic orientată spre antreprenoriat. Încercând 
să răspundă acestei nevoi a tinerilor, ”Self-up”, un cerc științific studențesc organizat în cadrul Facultății de Inginerie 
Managerială și Tehnologică din Oradea, va derula cea de-a doua ediție a concursului „AntreprenorIng”, dedicat 
studenților la Facultățile de Inginerie Managerială și Tehnologică din toată țara.

În cadrul acestui concurs, desfășurat sub forma unei tabere de trei zile la munte, tinerilor li se va oferi oportunitatea 
de a-și formula ideile de afaceri pe care le au, prin întocmirea unor planuri de afaceri. Vor primi sfaturi și vor interacționa 
cu persoane care au experiențe antreprenoriale de succes. Pentru a putea urmări și sprijini ideile rezultate în urma 
concursului, echipa de proiect va invita studenții să participe ulterior, la un incubator de afaceri, menit să transforme 
planurile în afaceri reale.
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Problema poluării cu plastic este abordată tot mai des în ultimii ani la nivel mondial. Informarea și mai apoi aplicarea 
soluțiilor sunt pașii de urmat pentru a diminua cât mai mult poluarea.

Pentru că educația se face de la vârste fragede, echipa de proiect propune activități pentru copiii din ciclul primar și 
gimnazial, pornind la drum, prin școli, cu PlastiCaravana. Aceasta va cuprinde 5 standuri, în cadrul cărora participanții vor 
afla, prin infografice și jocuri interactive, de ce e nociv plasticul și ce pot face ei, împreună cu părinții lor, pentru a diminua 
această problemă.

Pentru că educația se face de la vârste fragede, echipa de proiect propune activități pentru copiii din ciclul primar și 
gimnazial, pornind la drum, prin școli, cu PlastiCaravana. Aceasta va cuprinde 5 standuri, în cadrul cărora participanții vor 
afla, prin infografice și jocuri interactive, de ce e nociv plasticul și ce pot face ei, împreună cu părinții lor, pentru a diminua 
această problemă.

Comunitatea va fi invitată la implicare prin contactarea cafenelelor, restaurantelor, școlilor, etc. pentru a le propune 
o listă de alternative și acțiuni punctuale pe care le pot implementa pentru a reduce utilizarea de plastic, în special a celui
de unică folosință.
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În societatea noastră, un absolvent al unei școli speciale are în față un drum închis. Există foarte puține opțiuni 
pentru acești tineri după absolvirea unei școli speciale sau a unei școli profesionale.

Proiectul propus de Asociația Corabia Speranței are ca beneficiari principali tinerii cu nevoi speciale, care, datorită 
unui diagnostic care ne sperie pe mulți dintre noi (epilepsie, schizofrenie, deficiență  mintală, elemente din spectrul autist 
etc.), au puține șanse să socializeze.

Cu scopul de a schimba mentalități și de a depăși prejudecăți se vor organiza săptămânal ateliere de creație, unde 
tinerii cu nevoi speciale vor realiza împreună cu voluntarii diverse produse, iar la finalul săptămânii aceștia vor servi 
voluntarii cu produse gătite de ei. Va avea loc și o tabără de vară, unde acești tineri vor participa împreună cu alți 
adolescenți în formula unor echipe mixte .

O altă activitate din proiect propune o masă rotundă cu invitați din diferite domenii, pentru dezbaterea unor aspecte 
de interes pentru  posibilitățile de integrare profesională și socială a tinerilor cu nevoi speciale.
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Predarea creativă este cheia pentru a ajunge la mintea elevilor, iar ea merită abordată cât mai des în sistemul de 
învățământ. Acest proiect constă în desfășurarea unor activități de stimulare a creativității și a gândirii divergente atât în 
rândul studenților, viitori dascăli în sistemul de învățământ românesc, cât și în rândul școlarilor mici.

Echipa de proiect va organiza cursuri de formare interactive adresate studenților, masteranzilor, doctoranzilor și 
alumni, precum și cadrelor didactice din județ, interesați de domeniul predării/ învățării creative. Ajuns la a 8-a ediție,  
simpozionului studențesc: ”UEO International Student Symposium on Creativity, Imagination and Innovation” va provoca 
studenții să coordoneze ateliere pe tema creativității și să susțină în plen lucrări științifice pe aceeași temă.

Componenta practică și aplicativă va fi desfășurarea de către studenți în cadrul a 16 activități de învățare creativă a 
limbii engleze în școli, cu accent pe exersarea și dezvoltarea gândirii divergente la elevii din ciclul primar.



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 disiplinelor 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.

L a Tinca, directoarea Școlii Primare Creștine ProRoma, i-a învățat pe elevi cum se îmbină tehnologia cu arta. 
O bibliotecară din Oradea a simțit „nevoia de o schimbare în cadrul programului de vară de la Secția pentru copii 
și tineret” și a organizat ateliere de fabricare a hârtiei, de conservare și restaurare a cărților. L a Suplacu de Barcău, 
un profesor inginer, ne-a mărturisit că dorința lui e să facă un braț robotic pe șase axe cu elevii lui. O gașcă de 
liceeni de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” au vrut să crească interesul tinerilor orădeni pentru științele aplicate, 
construind un robot care să cerceteze apele râului Crișului Repede.

Toate aceste activități și multe altele, au făcut parte din cele 23 de proiecte educaționale care au fost 
desemnate câștigătoare pentru a primi finanțare la cea de-a treia ediție a Fondului Științescu Oradea. Activitățile s-
au desfășurat în perioada ianuarie – iulie în mai multe orașe și comune din județul Bihor, toate având ca scop să 
facă știința mai atractivă pentru copii.

FONDUL
ȘTIINȚESCU

23
PROIECTE

131.156 LEI
FINANȚĂRI ACORDATE



REZULTATE
PROGRAM

243
MEMBRI ÎN ECHIPELE DE PROIECT

1641
DE BENEFICIARI

5680
ORE DE VOLUNTARIAT



Un singur aparat foto nu a mai fost suficient pentru a cuprinde curiozitatea și dorința copiilor de a învăța cum să facă 

fotografii de interior și exterior, cum să realizeze portrete, cum să editeze sau cum să pregătească materiale de prezentare 

folosind fotografii. Daniela Tütös, profesor și director la Școala Primară Creștină ProRoma din Tinca, nu e pasionată de 

fotografie, ci de ceva la fel de valoros: de a-i ajuta pe copii și de a le oferi oportunități reale de dezvoltare. Împreună 

cu voluntari fotografi, precum Remus Todorici sau Sebi Ulici, conectându-se la alte școli din județ, Daniela a reușit cu 

sprijinul Științescu Oradea să implementeze „Învață să vezi lumea cu ochi de fotograf” și să-i facă pe copii să 

zâmbească învățând științe.

CUM A ÎNCEPUT TOTUL
CUM AȚI AFLAT DE FONDUL ȘTIINȚESCU?
Am aflat întâi de Fundația Comunitară Oradea, care devine din ce în ce mai vizibilă în județ, am aplicat la Fundația 

Comunitară (FCO) cu un proiect derulat în 2018 cu finanțare din „Bursa Talentelor”. Despre Fondul Științescu am aflat din 

interacțiunea cu FCO, m-am documentat și am aplicat cu un prim proiect pe care l-am și câștigat.

CUM V-A VENIT IDEEA CU CARE AȚI APLICAT?
Am identificat pasiunile copiilor din școala în care noi lucrăm și am decis să-i motivăm pe copii și să-i stimulăm în domeniile 

de interes ale acestora. Așa am identificat pasiunea lor față de tehnologie, față de fotografie. În școală, nu am avut toate 

echipamentele necesare derulării proiectului, am căutat resurse pentru susținerea inițiativei noastre și astfel am aplicat.

Daniela Tütös
#mentor științescu

“ Sunt pasionată să-i ajut pe copii, să-i învăț, 
să le găsesc oportunități reale de dezvoltare. “

ÎNVAȚĂ SĂ VEZI LUMEA
CU OCHI DE FOTOGRAF



AȚI FORMULAT-O, AȘA CUM A AJUNS EA ÎN PROIECTUL CÂȘTIGĂTOR, DIN PRIMA?               
SAU AȚI AVUT ȘI ALTE IDEI? CUM V-AȚI HOTĂRÂT ASUPRA CELEI CU CARE AȚI APLICAT?
Am mers la FCO cu ideea de proiect Științescu în 2018. Din discuțiile avute cu aceștia, am considerat că este mult mai bine 

ca proiectul din discuție să intre pe finanțarea „Bursei talentelor”. Ulterior am dezvoltat ideea inițială, am pus-o într-un cadru 

STEM, am scris proiectul, am fost la interviu și am câștigat din prima. Așa cum am spus și mai sus, ideea a venit de la copii, 

de la beneficiari. Considerăm că acele proiecte care sunt cu adevărat de interes pentru beneficiari, acelea sunt de succes.

CUM V-A VENIT IDEEA DE TITLU? AȚI AVUT ȘI ALTE VARIANTE? DACĂ DA, CUM AȚI ALES?
Având în vedere că beneficiarii proiectului nostru sunt elevi din ciclul primar, am vrut să prezentăm prin acest proiect lumea 

așa cum o văd ei. Pentru noi, copilul, beneficiarul este cel care ne motivează să mergem în colonia de romi, să muncim și să 

ne dedicăm timp pentru a-i învăța. Vrem să-i învățăm și altceva decât ceea ce ne impune curriculumul național și vrem să 

atragem atenția opiniei publice, a celor din sistemul educațional și social asupra copilului și asupra interesului major al 

acestuia.

PASIUNEA PENTRU ȘTIINȚE
CUM AȚI AJUNS PASIONATĂ DE ACEST DOMENIU ȘI CE VĂ PLACE LA EL?
Eu nu sunt pasionată de fotografie. Îmi plac, dar nu știu să le fac. Am fost influențată de pasiunea copiilor. Eu sunt 

pasionată să-i ajut pe copii, să-i învăț, să le găsesc oportunități reale de dezvoltare. În acest proiect, eu am fost cea care a 

identificat resursele materiale, financiare, umane care împreună să lucreze pentru atingerea scopului propus.

Îmi plac provocările, îmi plac rezultatele care vin în urma provocărilor și îmi place să-i văd pe copii preocupați de diverse 

domenii. M-a impresionat și mi-a plăcut să-i văd pe copii curioși, interesați și dispuși să învețe lucruri noi, fără efort, prin 

experiment, prin joacă.

AVEȚI VREUN OM DE ȘTIINȚĂ DREPT “EROU”, UNUL CARE SĂ VĂ FI INSPIRAT? DACĂ DA, DE CE?
Toți voluntarii implicați în acest proiect m-au impresionat. M-au impresionat fotografii profesioniști, dar m-au impresionat și 

fotografii amatori. Aș putea să-l numesc pe fotograful profesionist Remus Toderici, care a devenit un bun prieten și 

ambasador al școlii. În egală măsură, m-a impresionat și fotograful amator, Sebi Ulici, care îmi este și nepot și care s-a 

apropiat cel mai mult față de copii, fiind și mai apropiat de vârstă cu aceștia, dar care a văzut în mătușa lui un exemplu de 

voluntariat, care l-a impresionat pe el foarte mult și și-a dedicat mult timp pentru a se investi în copilașii din colonia de romi 

din Tinca.

DE CE CREDEȚI CĂ E UTIL PENTRU COPII SĂ ÎNȚELEAGĂ ACEST DOMENIU ȘTIINȚIFIC; LA CE 
LE-AR PUTEA FOLOSI ÎN VIAȚĂ?
Copiii din comunitatea de romi trebuie să vadă că există meserii pe care ei le-ar putea practica, altele decât cele cu care sunt 

ei obișnuiți: săpat șanțuri, măturat străzi, cameriste în hotelurile din străinătate sau … cerșetoria.





APLICAȚIA
CARE AU FOST RESURSELE DE CARE AȚI AVUT NEVOIE? CINE SUNT CEI CARE V-AU AJUTAT 
SĂ ORGANIZAȚI PROIECTUL, CONTRIBUIND ASTFEL LA REALIZAREA LUI? 
Voluntarii m-au ajutat cel mai mult în identificarea nevoilor în acest proiect. Am avut nevoie de aparat foto, lămpi 
fluorescente, imprimantă foto, echipamente care să pună în valoare imaginile realizate și editate. O mare parte a resurselor 
am găsit-o în școală, parte din resurse a fost achiziționată în proiect. Fundația People to People, fundația fondatoare a școlii 
noastre, a susținut financiar acest proiect asigurând hrana copiilor participanți la proiect, după orele de curs.

ÎN CE AU CONSTAT EXPERIMENTELE ȘI CUM AU REACȚIONAT COPIII?
Realizarea de fotografii în interior și exterior, realizarea de portrete, realizarea de fotografii amuzante, editare fotografiilor, 
realizarea de materiale de promovare a școlii utilizând fotografiile copiilor, realizarea de calendare personalizate, învățarea 
unor tehnici de marketing pentru a învăța cum se face profit dintr-o asemenea activitate. Copiilor le-a plăcut, au fost curioși, 
deschiși să învețe lucruri noi, entuziasmați de rezultatele muncii lor.

AU FOST ȘI PERIPEȚII?
Nu am avut peripeții sau experiențe negative. Poate, am putea spune că, un singur aparat foto nu este suficient pentru 
amploarea pe care o poate lua proiectul.

VI S-A ÎNTÂMPLAT SĂ VINĂ PĂRINȚII SĂ VĂ SPUNĂ CE LE-AU POVESTIT COPIII DESPRE 
ACTIVITĂȚILE LA CARE AU PARTICIPAT?
Da. Părinții chiar au cerut să vină copiii să facă fotografii la evenimentele lor din familie pe care să le printăm, să le rămână 
amintire.



BILANT DE ��EXPERIENTi STIINTESCU" 
I I I I 

CUM V-A AJUTAT EXPERIENTA ASTA? 
I 

Mult. Personal, am văzut interesul copiilor și m-a provocat să gândesc proiecte care să ducă ideea inițială mai departe 
și alte proiecte de interes pentru copii. De asemenea, am identificat în școală acele persoane care sunt dispuse să se 
implice în proiecte extra-curiculare. Am creat conexiuni cu alte școli din județ implicate în proiecte asemănătoare, a 
crescut interesul pentru educația STEM. 

ATI AVUT VREO REVELATIE iN CADRUL PROIECTULUI? 
I I 

Da. merită făcut, merită continuat. 

CE-AJI FACE ALTFEL, DACi AR Fl Si APLICAJI DIN NOU? 
Pentru început a fost ok așa cum a fost. Vom continua proiectul pentru că, perioada de derulare a 
proiectului a fost destul de scurtă și abia ce a stârnit interesul pentru acest domeniu. 

ATI RECOMANDA SI ALTORA Si APLICE LA FONDUL STIINTESCU? 
I I I I 

Evident. 

VIITORUL STIINTESCU 
I I 

CUM CREDETI ci S-AR PUTEA DEZVOLTA PROGRAMUL iN ANH CARE URMEAZi - SI CE CREDETI 
ci AR TREBUI si SE iNTAMPLE PENTRU CA EL si SE TRANSFORME iNTR-0 MISCARE A 
COMUNITATII? 

I 

Pe mine personal, m-a impresionat Fundația Comunitară Oradea și modul în care atrage resurse pentru 
proiectele pe care le finanțează. Mi-ar plăcea să dispunem de un buget mai mare și de o perioada de 
implementare mai lungă.

ȘTII PE CINEVA CARE-AR FI DISPUS SĂ DEA O MÂNA DE AJUTOR EDIȚIEI VIITOARE?
 

Voluntarii în proiectul nostru, sunt ferm convinsă că vor da o mână de ajutor pentru asigurarea 
sustenabilității proiectului nostru. 



PROIECTE FINANȚATE :
Viitorul se imprimă 3D,
Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș, iniţiatori Mircea Rotar, Nicoleta Stoița și Ana-Mariana Clop 

– activități de proiectare și programare prin familiarizarea cu tehnologia de tipărire 3D;

7.000 LEI

Construim pentru viitor,
Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, iniţiator Florin Popa  – ateliere de construire și programare a roboților 

LEGO destinate elevilor din clasele primare;

6.400 LEI

CoderDojo Oradea,
iniţiator Daniel Erzse – club de programare pentru tinerii din Oradea și Bihor cu vârste cuprinse între 

7 și 18 ani;

5.500 LEI

Lumea văzută la microscop,
Școala Gimnazială Nr. 1 Sâmbăta, iniţiatori Romina Gherlea, Andrei Benchiș și Monica Bar – activități de 

cercetare în laborator a morfologiei și anatomiei plantelor din grădina educațională recent amenajată;

3.600 LEI

Winnie Science Club,
Școala Primară „Winnie Academy”, iniţiator Ancuța Sava – activități de studiere a corpului omenesc și 

menținerea unei stări de sănătate bune;

4.000 LEI

Walking bits,
Liceul Teoretic „Arany Janos” Salonta, iniţiator Mária Kiss – cerc de robotică și printare 3D;

10.000 LEI

Thunder Generation,
Asociația de părinți „Emanuil Gojdu”, iniţiatori Alex Trandafir și Daniela Berchez – club de meteorologie 

pentru tinerii cu vârste între 13 și 17 ani;

5.909 LEI

Învață să vezi lumea prin ochi de fotograf,
Școala Creștină Privată din Cartierul Romilor Tinca, iniţiator Daniela Tütös  – laborator de artă fotografică, 
editare și printare;

7.000 LEI



Viitor în știință, VIS de copil,
Asociația Părinților de la Liceul Teologic Ortodox Oradea, iniţiator Veronica Isdrailă  – activități de 

descoperire și explorare a mediului înconjurător pentru elevii din ciclul primar;

10.030 LEI

Tech Kids,
Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău, iniţiatori Marian Chirilă, Olimpia Dragoș şi Brîndușa Chira – 

activități de programare și robotică și familiarizarea cu tehnologia de tipărire 3D;

8.280 LEI

RoboCODE,
Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, iniţiator Viorel Muscaș  – cerc de robotică în cadrul căruia elevi din clasele     
a-IX-a vor participa la activități de inițiere în programare și electronică;

3.000 LEI

Mici cercetători – savanți în viitor,
Școala Gimnazială nr. 1 Răbăgani, iniţiator Daniela Pocioian – activități de cercetare în laborator despre 

influența pe care plantele o exercită unele asupra altora prin intermediul unor substanțe chimice 

(alelopatia);

4.200 LEI

Mediul Pas cu Pas,
Asociaţia Pas cu Pas Iuliu Maniu-Oradea,iniţiatori Maria Barabaș, Adela Sim, Laura Sabău şi Denisa Țirb – 

activități de descoperire și explorare a mediului înconjurător pentru elevii din ciclul primar;

7.800 LEI

Tabăra de vară Științescu – de la papirus la 3D,
Fundația Culturală de pe lângă Biblioteca „Gheorge Șincai” Bihor, iniţiator Mariana Barna – ateliere de 

călătorie în lumea scrisului, fabricarea hârtiei, conservarea și restaurarea cărților;

900 LEI

Fun Science,
Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”, iniţiatori Anamaria Horga și  Lavinia Sabău – ateliere de experimente 

științifice destinate copiilor între 6 și 7 ani;

2.000 LEI

Știință pentru viitorul meu,
Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”, iniţiator Mărioara Donca  – desfășurarea unor experimente distractive 

pentru elevi de clasa a IV-a;

5.700 LEI

RoboDojo
Colegiul Naţional „Teodor Neş” Salonta, iniţiator Lajos Illyes  – club de programare pentru tinerii din Salonta;

5.800 LEI

RobotEm V3,
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, iniţiator Istvan Nagy  – cerc de robotică pentru elevii din clasele VII-X;

4.500 LEI



APA – de la A la Z,
Şcoala Gimnazială „Szacsvay Imre”, iniţiator Grete Kincs  – studierea particularităților apei prin activități 

practice de chimie, fizică, biologie și geografie;

3.200 LEI

Gojdu STEM Club Research,
Asociația de părinți „Emanuil Gojdu”, inițiator Alexandru Slavoia – efectuarea unor analize periodice fizico-

chimice ale Crișului Repede, de la izvoare la ieșirea din România, în vederea stabilirii calității apei;

7.525 LEI

ElectroUNIREA,
Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, inițiatori Diana Panda, Lucian Cernea, Rodica Drăgoi, Luciana Aniș, Alin 

Butișcă și Ioan Handru – ateliere practice de electronică pentru elevii de la specializările mecanică și 

technician operator tehnică de calcul.

3.612 LEI



160.2
KILOMETRI ÎNOTAȚI

1318
DONATORI ȘI SPONSORI

60
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1500
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STRÂNȘI DIN COMUNITATE

211.629 LEI
FINANȚĂRI ACORDATE
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PROIECTE FINANȚATE 2019 
ASOCIAȚIA VLADIMIR ANGELMAN
Recuperarea neuromotorie a lui Vladimir, diagnosticat cu sindromul Angelman. Vladimir este un 

copil cu dizabilități. Zâmbește, se joacă și iubește, însă 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. Încă de la 8 luni, Vladimir urmează un program riguros de terapii pentru 

a aspira la banala normalitate. Rezultatul este că astăzi poate merge cu ajutor, însă drumul 

recuperării continuă.

AIESEC ORADEA
Aflat la cea de-a cincea ediție, proiectul 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. În 

cadrul celor 25 de seminarii interactive asigurate de voluntarii internaționali, elevii își vor dezvolta 

gândirea strategică și inteligența emoțională, vor învăța să lucreze în echipă, să înțeleagă și să 

accepte diferențele interculturale.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV VULTURUL NEGRU ORADEA 
Susținerea și încurajarea practicării rugby-ului în rândul copiilor și tinerilor bihoreni. Prin acest 

proiect Asociația este în căutarea unor parteneri dornici să sprijine financiar continuarea 

antrenamentelor echipei de juniori care să reprezinte municipiul la campionatele organizate de 

Federaţia Română de Rugby. O bună parte a copiilor care participă la antrenamente provin din 

familii defavorizate, de etnie rromă, cu mari dificultăți financiare, care locuiesc la marginea localității 

Tărian.

ASOCIAȚIA CN IOSIF VULCAN - CONCURSUL „NOI ȘI CHIMIA?!”
are o continuitate de 24 de ani și se adresează elevilor clasei a VII-a, debutanților în chimie, ajutându-

i pe participanți să își formeze și să își dezvolte abilități precum: capacitate de concentrare, gândire 

logică dezvoltarea abilităților de muncă în echipă, aspect esențial al integrării unui tânăr în viitoarea 

viață profesională. Concursul are ca principal scop creșterea interesului elevilor pentru studiul 

științelor și în special al chimiei în vederea dobândirii cunoștințelor și abilităților care să le faciliteze 

orientarea școlară și profesională în aceste domenii, cât și pentru a răspunde nevoii de specialiști pe 

piața muncii. 

ASOCIAȚIA COMPLEX EDUCAȚIONAL VIP
A fi părinte este o mare provocare chiar și când sunt doi, însă de unul singur poate fi de-a dreptul 

copleșitor. Cea mai frecventă provocare a părinților singuri este legată de faptul că nu au cu cine să 

își lase copiii după terminarea programului şcolar, aceştia rămânând acasă nesupravegheați până 

când părintele se întoarce de la serviciu. 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. 
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ASOCIAȚIA VLADIMIR ANGELMAN
În prezent microbuzul asociației, vechi de 26 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. Până acum fondurile adunate 

acoperă 40% din fondurile necesare achiziționării microbuzului.

ASOCIAȚIA MICULUI BEIUȘEAN
Înființată în urmă cu cinci ani, Asociația Micul Beiușean și-a propus să ofere tinerilor din Beiuș și din 

așezările învecinate o alternativă de petrecere a timpului liber într-un mod constructiv, în condițiile 

în care aceștia nu aveau decât varianta activităților desfășurate de sistemul de învățământ public. În 

acest context, au pus bazele unui program de educație complementară, prin care sunt organizate 

săptămânal cursuri gratuite de: teatru, teatru de păpuși, muzică instrumentală, meșteșuguri 

tradiționale, identitate locală, lectură și scriere creativă, fotografie, arte plastice, limba germană, șah 

sau dans. Dincolo de nevoile imediate care pun în pericol funcționarea clubului, se dorește 

asigurarea continuității activităților pentru toți cei care frecventează cursurile.

ASOCIAȚIA MIȘCARE DE TABĂRĂ YUPPI
Tabără gratuită de recreere terapeutică pentru familiile a căror copii suferă de o boală oncologică. 

Prin Yuppi Camp se dorește întărirea relațiilor interpersonale din cadrul familiei, cu scopul de a-și 

găsi forţa de a merge mai departe.

ASOCIAȚIA ZÂMBET ȘI SPERANȚĂ PENTRU VIITOR
Prin proiectul „A doua șansă'', Asociația inițiază un program de alfabetizare pentru adulții din 

comunitatea rromă a comunei Sânicolau Român. Aceștia vor fi îndrumați spre învățarea unei 

meserii, vor primi suport pentru a învăța să se auto gospodărească, vor participa la discuții pe tema 

planning-ului familial și le va fi asigurat micul dejun în zilele în care vor participa la cursuri.

CLUB SPORTIV EXCLUSIVE 
Vârsta a treia reprezintă un grup de persoane vulnerabile a căror activitate se reduce considerabil 

odată cu ieșirea din activitatea profesională. Creând oportunitatea persoanelor vârstnice de a putea 

accesa activități de dans într-un mediu organizat, inițiatorii proiectului cred că vor reuși să readucă 

starea de bine în rândul acestora, oferindu-le timp de calitate alături de persoane dragi și chiar șansa 

de a cunoaște persoane noi. Pentru a-și atinge scopul, inițiatorii proiectului vor amenaja o sală 

pentru cursuri de dans destinate persoanelor de vârsta a treia.

ASOCIAȚIA RUNE
Federația Tinerilor din Bihor desfășoară activități de împădurire și plantare pe terenuri situate în 

extravilanul localităților, încadrate ca terenuri neproductive (agricole degradate, cu risc de 

alunecare, afectate de fenomenul deșertificării), aliniamente stradale, perdele forestiere și terenuri 

defrișate, implicând cât mai mulți voluntari, din diferite medii. Anul acesta organizatorii vor 

împădurirea a 7 hectare, plantarea a 30000 de puieți, toate cu scopul de a dezvolta spiritului civic și 

ecologic al bihorenilor.
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Proiectul „Festivalul Informal de Carte Oradea” are ca punct de plecare o constatare 

dureroasă pentru Oradea: lipsa activităţilor culturale autentice, de anvergură şi de 

prestigiu, fapt ce a dus la scăderea dramatică a interesului pentru lectură şi pentru 

cultură în general, mai ales în rândul tinerilor. Aflat la a doua ediție, organizatorii 

Festivalului vor implica un număr de cel puțin 50 de tineri voluntari care să gândească 

evenimentul în așa fel încât activitățile să fie cool și atractive pentru ei și colegii lor de 

generație. Vor fi organizate evenimente de tipul Mert & Green cu oameni ai cărții, 

lansări și prezentări de carte, activități în aer liber de tipul “Book Picnic” și “Ieșim la o 

carte” în care să se creeze un mediu perfect pentru relaxare și citit.

Prin proiectul „Îndeplineşte-mi o dorinţă!” echipa Hospice își propune să aducă un 

strop de bucurie în viața pacienților cu boli incurabile în stadii avansate și terminale, 

încercând în limita resurselor financiare disponibile, să le îndeplinească una din 

dorințele pe care le au și pe care le comunică personalului care îi asistă.
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11 EVEN 
EXPERIENCES 

Evenimentul este guvernat de numarul 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. 

Evenimentele 11 even Experiences, inițiate de "Asociația 11 even" și dezvoltate prin parteneriate locale, 
pun accent pe experiențe de viață, oameni, modele, informații și idei. În cadrul evenimentelor 11 even 
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 personal ă și profesională. 

Tema abordată la cea de-a șaptea ediție 11 even a fost ,,Choices-Alegeri".

11 EVEN EXPERIENCES 

2013-2019 

41.'83 LEI 
STRANSI DIN COMUNITATE 

11
SPEAKERI 

370 
SPECTATORI 

ven 
experiences 
guests 
minutes 



Evenimentul a fost moderat de Mihaela Tatu      
iar speakerii ediției 2019 au fost:

.



”Am ales întotdeauna să mă pun
în situații în care să nu am decizii
ușoare de luat.”



„Se spune că în viață să faci o casă, să 
plantezi un pom. Eu am făcut trei 
case, doi copii și am plantat mulți 

pomi. Și am învățat că singurul lucru care 
contează sunt oamenii, familia”. 

0

 1”Dacă faci o alegere proastă,  este  foarte 
ușor ca apoi să faci una bună și să poți să
ieși de acolo.” 



FONDUL DE BURSE 

Fondul de burse este un program social de sprijin pentru continuarea studiilor pentru elevi proveniti din 

familii defavorizate. Fara acordarea ajutorului potrivit elevii pot recurge la abandonul �colar, fenomen 

aflat 1ntr-o cre�ere 1ngrijoratoare 1n Romania. Printre elevii din familii defavorizate se gasesc tineri 

capabili de performante, dar care au nevoie de suport pentru a le atinge. Programele care sa le ofere 

tinerilor sprijin sunt putine, de�i datele Ministerului Fondurilor Europene semnaleaza ca mai mult de 

jumatate dintre copiii romani se afla 1n rise de saracie sau excluziune sociala. 

45 
DECOPII 

42.171 LEI
BURSE ACORDATE 







Fundația Comunitară Oradea s-a mutat în casă nouă! Am inaugurat în 14 Octombrie, în incinta 

Magazinului Crișul, primul spațiu pentru comunitate din Oradea: un cadru şi un loc pentru cei care cred 

că implicarea activă și dedicarea pot face diferența. Mai mult decât un simplu spațiu, acest veritabil 

centru comunitar înseamnă inițiativă. Este un centru al comunității, un loc pentru cei care cred că 

putem schimba lumea din jur dacă fiecare dintre noi ne dăruim câte puțin.

Comuniteca Atelier, se află în Crișul Shopping Center la etajul 1 și găzduiește ateliere gratuite pentru 

copii, tineri și seniori: Coder Dojo, artă, științe, teatru în limba română și maghiară, biologie, caligrafie, 

photoshop, creație vestimentară, meteorologie, ecologie, fotografie, educație rutieră etc.

Comuniteca&Co, spațiul aflat la etajul 2, în incinta Crișul Shopping Center, este împărțit în spațiu de co-

working, laborator IT și imprimare 3D, și o sală de ședințe. Aici găzduim activitățile tinerilor noștri din 

programul Youth Community, întâlnirile membrilor viitorului Club de Seniori al FCO, activități ale ONG-

urilor, grupurilor de inițiativă și persoanelor care doresc să desfășoare proiecte pentru comunitate. De 

asemenea, accesul în spațiul de co-working este gratuit pentru toți acționarii FCO care susțin 

programele noastre cu o donație recurentă de 100 lei /lună.

Activitățile din Comuniteca sunt gratuite, acoperirea cheltuielilor de gestionare a spațiului și a 

materialelor necesare desfășurării atelierelor și programelor va fi făcută din donații și sponsorizări. 

Căutăm 20 de companii care să susțină activitățile Comuniteca cu 2500 euro/an astfel încât să putem 

continua să oferim acces gratuit celor care vor participa la activitățile noastre.



COMUNITECA 

108 
ATELIERE PENTRU COPII SI TINERET 

I 

' 
iNTALNIRI ALE MEMBRILOR YOUTH COMMUNITY 

' 
iNTALNIRI ALE CLUBULUI SENIORILOR 

' 
EVEN I MENTE (DIN DOMENIUL ECOLOGIC, SOCIAL, CULTURAL �I ANTREPRENORIAL) 

10 
iNTALNIRI ALE ALTOR ONG-URI/GRUPURI DE INITIATIVi 

I 

20 
MENTORI 

380 
DE COPII SI TINERI PARTICIPANTI 

I I 









Youth
Community 
Programul Youth CommUNITY a luat naștere ca parte a strategiei Fundației Comunitare Oradea 

de a conecta tineri 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. Aflat la prima 

ediție, programul a fost destinat tinerilor din județul Bihor, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de 

ani. Au fost depuse 90 de formulare de aplicare dintre care au fost selectați 60 de tineri pentru 

prima ediție. Membrii selectați au participat la numeroase activități de educație nonformală, 

întâlnindu-se cu antreprenori și performeri din domenii variate și implicându-se în proiecte reale 

în cadrul cărora au învățat și și-au dezvoltat abilități necesare în mediul concurențial în care 

trăim. Aceștia au fost implicați în echipa de organizare a mai multor proiecte precum Festivalul 

Internațional de Teatru Oradea, Festivalul Informal de Carte Oradea, Buy Local Day (târg de 

produse locole), Târgul de Cariere Oradea (2 ediții), organizarea evenimentului Swimathon, a 

conferinței 11even Experiences, etc.

Noua ediție va veni și cu o echipă de seniori, formată din cei mai implicați membri ai primei 

ediții, care va contura planul de activități pentru ediția din 2020.

La prima întâlnireLa prima întâlnireLa prima întâlnire



În luna aprilie, am trecut la munca propriu-zisă pentru conturarea îndeplinirii obiectivelor. S-a organizat 

un atelier de crowdfunding și project management cu fondatorul platformei TeSusțin.ro (tânăr de 25 de ani, 

membru senior în prima ediție și Bursier Bursa Talentelor). După muncă asiduă, aveam nevoie și de 

relaxare, fapt pentru care, în primele lunii ale programului, dar și în toamna anului precedent, s-au organizat 

activități recreative cu tentă de shadowing (întâlnire manager cinema și vizionare de film, unde tinerii au 

putut descoperii informații interesante din spatele ,,cortinei”, întâlnire despre organizarea de spectacole și 

vizionare spectacol de teatru etc.)

Întâlniri despre organizarea de spectacoleÎntâlniri despre organizarea de spectacoleÎntâlniri despre organizarea de spectacole

Aici, am cunoscut conducereaAici, am cunoscut conducereaAici, am cunoscut conducerea



Întâlnire manager cinemaÎntâlnire manager cinemaÎntâlnire manager cinema

O primă provocare în urma căruia, participanții au învățat ce înseamnă a muncii în echipă și atingerea 

obiectivelor în mod colectiv, a fost TÂRGUL DE CARIERE. O activitate ce s-a desfășurat la începutul lunii 

aprilie 2019. Aceasta a fost foarte îndrăgită de către participanți, iar aceștia abia au așteptat și ediția din 

noiembrie 2019. Prin implicarea activă în acest eveniment au avut oportunitatea spre învățarea 

experiențială, adică scurte sesiuni teoretice urmate de aplicare practică în ceea ce privește design-ul unui 

eveniment, promovarea, vânzarea și organizarea acestuia până la cele mai mici detalii.

Târgul de cariereTârgul de cariereTârgul de cariere



Luna iunie a venit cu o nouă provocarea pentru participanții programului Youth 
CommUNITY, adică Swimathon. Swimathon, este cel mai bun eveniment de strângere de 
fonduri, unde oamenii donează pe cât înoată reprezentanții celor de pe margine. Acest 
eveniment a fost oportunitatea perfectă pentru tinerii comunității, de a se implica în 
strângerea de fonduri pentru îndeplinirea unui obiectiv pe care și l-au propus. 

Tinerii Youth împreună cu cei care au înotat pentru cauza lor. 

Pentru tânărul Youth, luna iunie a fost reprezentanta sportului, dar și a culturii, deoarece anul 
precedent Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea (FITO) s-a desfășurat în luna iulie. Cu această 
oportunitate, membrii programului au descoperit ceea ce s e a flă în s patele unui festival de r enume ș i 
au întâlnit numeroase personalități de la care au avut multe de învățat.

Membrii a i programului la f inal de FITO



Perioada călduroasă a verii a reprezentat pentru tinerii Youth, un moment de respiro, un moment de 

relaxare, un moment de pauză după jumătate de an de muncă. Dar toată perioadă de pauză, a 

reprezentat un moment de analiză, de introspecție a tânărului participant în prima parte a călătoriei sale. 

Prima parte a anului, a fost o adevărată aventură pentru cei 55 de membrii, dar adevărata lor aventură va 

începe abia la finele verii.

Odată cu venirea toamnei, s-au pus cap la cap mai multe idei și s-a ajuns la decizia organizării unui 

eveniment cu și despre produse handmade. Fie că vorbim de gemuri, bijuterii, jucării, accesorii sau 

cosmetice, la By Local Day, ai fi putut găsi de toate și pentru toți. By Local Day, a fost un eveniment de 

anvergură organizat în colaborare cu asociația Yatta, prin care s-a dorit promovarea creatorilor locali, dar și 

vânzarea produselor de calitate.  În topul preferințelor participanților proiectului s-a regăsit și acest 

eveniment tomnatic și totodată, acest eveniment a prins bine la public orădean.

Zilele Youth CommUNITY
28 - 29 septembrie 2019
Septembrie a început cu forțe proaspete, dar acestea nu le-au pierit membrilor Youth nici în 
octombrie, deoarece în perioada 4 - 6 octombrie, a avut loc a doua ediție a Festivalului Informal 
de Carte (FICO), care a însemnat o nouă oportunitatea prin care membrii au învățat să conlucreze 
cât mai bine împreună, fiind supuși unor varietăți de provocări și totodată au avut ocazia să intre 
în contact cu adevărați oameni de cultură din județul nostru.

Un instantaneu, marca FICO



Cum timpul a trecut extrem de repede, perioada ce rămăsese din octombrie a fost consumată 

pentru promovarea cât mai bună a viitorului eveniment, Târgul de Cariere, ediția a II-a din 2019. 

Luna  noiembrie a fost dedicată și dezvoltării personale a individului și s-a concretizat prin 

vizionarea unei piese de teatru, dar și printr-o întâlnire cu psihologul Mădălina Sarca.

Cum orice început are și un final, luna decembrie, a fost sfârșitul aventurii Youth CommUNITY, dar 

startul unui nou început pentru absolvenții programului de tineret al Fundației Comunitare. 

Acești tineri, au dat dovadă de-a lungul timpului de o serioasă implicare, au fost dornici de 

aventură și au reușit să se dezvolte într-un mod plăcut și relaxant, cât alții în zece. Fiecare a luat și 

a dat cât a dorit din aceast program, dar un lucru e sigur, toți au plecat cu amintiri formidabile, 

iar unii dintre ei ar putea fi la un moment dat, aceea schimbare ce se dorește în lume. Puterea e 

în fiecare dintre noi, trebuie doar să ne dorim.. 

Întâlnirea cu psihologul Mădălina SarcaÎntâlnirea cu psihologul Mădălina SarcaÎntâlnirea cu psihologul Mădălina Sarca

Finalul primei ediții  Youth CommUNITY și totodată și viitorii seniori ai programuluiFinalul primei ediții  Youth CommUNITY și totodată și viitorii seniori ai programuluiFinalul primei ediții  Youth CommUNITY și totodată și viitorii seniori ai programului



Fondul de rezervă
Am creat un fond de rezervă permanent care va sta la baza unei existențe de lungă durată a 

fundației. Fondul va genera venituri continuu care vor produce resurse pentru proiectele 

comunității.

Toate sumele atrase vor fi dublate de Romanian-American Foundation și Fundația pentru 

Parteneriat. 

După trei ediții reușite în București, Smart Talks #4 a ajuns și în Oradea. Evenimentele Smart 

Talks au ca scop întâlnirea antreprenorilor cu alți antreprenori pe de o parte și susținerea unei 

cauze caritabile pe de altă parte. Pe 28 octombrie la eveniment au vorbit fondatorii brandurilor 

de succes: 5 to go, SmartBill, 2Performant și echipa de management al Băncii Transilvania. Tema 

principală pe care au abordat-o a fost „Crește-ți business-ul eficient”.

Anul acesta, ediția a patra a fost organizată cu scopul consolidării Fondului de rezervă al 

Fundației Comunitare Oradea.

În cadrul activităților avute în 2019, am reușit să mobilizăm donații atât de la persoane fizice cât 
și juridice în valoare de 

46.135 RON

”Orice proiect ambițios, cum este cel al Fundației Comunitare Oradea, merită susținut pe termen lung. Mă bucur 
că am putut contribui la fondul de rezervă și le doresc mult succes pe viitor.”

- Dorin Boerescu CEO 2Performant.com și co-fondator Ajutorspitale.ro

Smart Talks#4



2013-2019

1.354.040

Protecţia animalelor
329 (1 grant)

Democratie si
participare civica

12.701 (3 granturi)
Cultură și artă

173.237 (36 granturi)

Educaţie
691.191 (119 granturi)

Mediu și biodiversitate
34.075 (10 granturi)

Sănătate
185.335 (23 granturi)

Diversitate
6.786 (1 grant)

Domeniu social și
Incluziune socială

163.293 (31 granturi)

Sport
15.559 (8 granturi)

Alt domeniu
32.572 (12 granturi)

GRANTURI ACORDATE / DOMENIU 2013 - 2019

Spaţii publice
și comunitare

38.962 (4 granturi)
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TOTAL: 2.013.794

SUPORT FINANCIAR
ACORDAT ÎN COMUNITATE

Nr.
Granturi

Nr.
Burse

Proiecte proprii și
implementate/găzduite

Nr. cazuri
medicale

Nr. Donații
In-kind

Granturi Burse Proiecte Cazuri medicale Donații In-kind

314.680

409.347

765.033

192.445

45.397

//11EVEN (2016 - 2019, 4 ediţii)

Participanți:
1.503

Fonduri atrase:
194.790

Cauze:
4

Donatori:
1.030

2017

2018
2019

2016

MECANISME LOCALE DE
STRÂNGERE DE FONDURI:

//SWIMATHON (7 ani, 2013 - 2019)

20162015 201720142013 2018 2019

Fonduri atrase:
982.997

Cauze:
126

Donatori:
3.757

Înotători:
2.003

26.162

44.390

55.354

144.442

180.654

228.268

303.727

141

263

278

350

504

903

1.318

11

15

15

18

18

23

26

111
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322

333

389

389

23.872

56.681

72.834

41.403

1

1

1

1
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399
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370

204

326

217

283

//GALA COMUNITĂȚII BIHORENE (2017 - 2019, 3 ediţii)

2017
2018
2019

Participanți:
666

Fonduri atrase:
273.938

Cauze:
22

Donatori:
185

119.082

51.360

103.496

7

6

9

234

230

202

63

57

65



PIB

Bugetul judeţului
(cheltuieli)

PIB/capita

Salariul mediu net

19.877 mil. / 2017*

2.087 / 2018*

40.870,6 / 2017*

1.674,9 mil. / 2018*

Populaţie totală

561.404

2019*

DATE DESPRE JUDEŢUL BIHOR

Persoane angajate

Rata șomajului

Nr. de companii

Nr. de ONG-uri

162.820

1,50%

19.617

4.211

2018*

2018*

2018*

2020**

Urban
49%

Rural
51%

INFOGRAFIC REALIZAT DE

Datele  pentru acest infografic au fost oferite de  Fundaţia Comunitară Oradea. 
Fundaţia Comunitară Oradea a fost înregistrată în aprilie 2013.   Toate sumele prezentate în acest infografic sunt exprimate în lei

Membrii echipelor
de proiecte

Membrii echipei YB

Valoarea fondurilor de finanţare
Beneficiari
Granturi

Valoarea fondurilor pentru iniţiativele
tinerilor și numărul de beneficiari1 Membrii echipei YB

și membrii echipelor de proiecte2

2014

11

15.774
4.352

$

$

$

2015

10

15.462
29.499

$

$

$

2013

9

13.900
7.000

$

$

2014

16

56

2015

17

61

2013

13

35

YOUTHBANK ORADEA  2013 - 2015
Program de sprijin al iniţiativelor comunitare ale tinerilor

Date de la Institutul Național de Statistică

Date de la Ministerul Justiției

*

**

//FEMINA (2016 - 2017, 3 ediţii)

Participanți:
7

Fonduri atrase:
6.238

Cauze:
2

Donatori:
56

2016

2017

1 21

35

5.538

700 1

6

1

//CARD COMUNITAR (2016)

Fonduri atrase:
200

Utilizatori card:
2

//GALA CSR (3 ediţii 2016)

Fonduri atrase:
87.655

Cauze:
17

Participanţi:
240

Donatori:
145

//COMUNITECA (2019)

Fonduri atrase:
174.816

Cauze:
130

Participanţi:
520

Donatori:
10

//SMART TALKS (2019)

Fonduri atrase:
59.076

Donatori:
58

Beneficiari:
657

Participanţi:
128

//ACTIONARIAT PENTRU
COMUNITATE (2016)

Fonduri atrase:
350

Donatori:
4

//BURSA TALENTELOR (2018)

Fonduri atrase:
55.108

Donatori:
61

Donatori:
149

Fonduri atrase:
178.085

Cauze:
44

Mentori:
20

101.187

76.898

129

20 20

21

23

FONDURI CONSTITUITE //FONDUL ȘTIINȚESCU (2018-2019)

2018
2019

2018
2019

Donatori:
253

Fonduri atrase:
79.004

Cauze:
77

36.833

42.171

155

98

32

45

//FONDUL DE BURSE (2018-2019)

//HUB-UL COMUNITĂȚII (2018)

Fonduri atrase:
215.125

Cauze:
1

Donatori:
3

PROIECTE PROPRII

Donatori:
91

Fonduri atrase:
72.873

Cauze:
2

26

65

1

1

//DĂRUIEȘTE UN CĂMIN (2018-2019)

2018
2019

13.468

59.405

PROGRAME

Donatori:
3

Fonduri atrase:
5.850

Cauze:
2

2

1

1

1

//YOUTH COMMUNITY (2018-2019)

2018
2019

5.700

150
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