FONDUL pentru
un viitor mai bun
în comunități
la ﬁnal de drum

Un program ﬁnanțat de:

Cine suntem?
Câteva cuvinte despre
program

”Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” este un
program de ﬁnanțare care oferă granturi în valoare de
1.430.000 lei pentru inițiative comunitare din Brașov,
Brăila, Buftea, Cluj, Oradea și Vaslui.
E putere în matematica partenerială a programului. Ea
însumează:
●
1 ﬁnanțator privat cu încredere în comunități Lidl România
●
1 federație de fundații comunitare
●
6 fundații comunitare
●
49 de ințiative locale
●
nenumărați prieteni, voluntari și agenți ai
schimbării.
Construirea de punți și soluții locale pe teme de
educație și mediu, dinspre comunitate, pentru
comunitate - acesta a fost obiectivul nostru principal
când am lansat programul ”Fondul pentru un viitor mai
bun în comunitate”.
Am făcut acest lucru pentru că noi, oamenii de fond,
credem în schimbarea care se produce la ﬁrul ierbii și în
cei care transformă comunități. Fiecare are un loc din
care poate să contribuie mai mult - ﬁe că face parte din
sectorul nonproﬁt, mediul privat sau administrația
locală. Ceea ce leagă este faptul că vedem soluții acolo
unde ceilalți văd probleme. Suntem deopotrivă inițiatori
de schimbare, căutători de valori de fond și incurabil
implicați pentru mai bine în comunitățile noastre.
Povestea programului se îmbină în 6 feluri, în 6 puncte
pe harta națională. Aceasta este povestea din Brăila a
acestei ediții, la ﬁnal de drum.

Facem bine pentru Brăila
ÎN EDUCAȚIE
Încurajăm educația în toate
formele prin care poate crește
spirite, consolida valori sau
hrăni vise

PRIETENOS CU MEDIUL
Susținem soluțiile prin care
comunitățile se pot bucura mai
mult de natură și care
protejează mediul

PRIN COMUNITĂȚI
Conectăm oamenii cu idei,
inițiativă, pricepere și le dăm
ocazia să schimbe mediul și
educația din comunitățile lor

Cifre de parcurs la Brăila

1,5
Luni

Inițiative
activate în
etapa de
aplicare

22
Inițiative

5
Membri

ONG-uri sau
grupuri de
inițiativă
câștigătoare

Membri
echipă
jurizare

8
Câștigatori

43
Inițiatori

Beneﬁciari

Luni de
mapare și
dialog în
comunitate

Inițiatori
implicați din
comunitate

2492
Beneﬁciari

51038
Euro

Investiți în
comunitate

Care sunt
proiectele de
Fond?
O scurtă prezentare a celor
8 inițiative câștigătoare

Prietenii din grădinița mea
PROVOCARE
Ne-am propus sa le oferim copiilor șansa de a beneﬁcia de
educație de calitate, outdoor,într-un oras mic, într-o grădiniță
de stat, în care am întâlnit cadre didactice deschise, care vor sa
facă mai mult și mai bine pentru copiii cu care lucrează.

REZULTATE
amenajarea unui spațiu de învățare outdoor, de 300
mp, care cuprinde alee senzorială, stație meteo, traseu
de echilibru, ansambluri de joacă, nisipar, hrănitori
pentru păsări, zonă pentru grădinărit și ladă de
compost
60 de preșcolari care beneﬁciază de acest spațiu de
invatare care le ofera cadrul adecvat pentru dezvoltare
multisenzoriala
90 ore de ateliere și activități educative
52 de voluntari, peste 690 ore de activitate.

●

●

●
●

CIFRE DE INIȚIATIVĂ
●
●
●
●

Beneﬁciari direcți: 60
Beneﬁciari indirecți: 124
Ore de voluntariat: 70
Suma ﬁnațare: 35000 lei

CINE → PENTRU CINE
” GIL Creionăm Viitorul pentru 60 Preșcolari din Grădinița cu
Program Prelungit nr. 37 “Dumbrava Minunată” Brăila

Punctul CET – spațiu
educațional alternativ
PROVOCARE
Inițierea și implementarea unui program educațional alternativ
ce încurajează utilizarea noilor tehnologii.

REZULTATE
un smart-board, o imprimantă 3D și un kit cu 8 ochelari
VR
un proiect pilot de cerc de științe virtuale
training-uri speciﬁce ﬁecărui echipament cu 3 cadre
didactice ale școlii
3 sesiuni ﬁzice cu 15 elevi din 5 clase diferite
4 sesiuni online de familiarizare cu noile tehnologii
online

●
●
●
●
●

CIFRE DE INIȚIATIVĂ
●
●
●
●

Beneﬁciari direcți: 20
Beneﬁciari indirecți: 100
Ore de voluntariat: 60
Suma ﬁnațare: 45.000 lei

CINE → PENTRU CINE
Inițiativă civică „Cartierul Hipodrom” alături de Școala
Gimnazială Mihai Eminescu pentru elevii școlii Mihai Eminescu
și comunitatea Cartierului Hipodrom

Și Eu Pot!
PROVOCARE
Iniţierea şi derularea de activităţi pentru dezvoltarea
voluntariatului prin participarea elevilor și a prietenilor
beneﬁciarilor la activitățile de mișcare. Însușirea unor abilități
ce vor permite beneﬁciarilor sa facă față la diverse activități
sportive în comunitate prin desfășurarea de activități sportive
în spațiul amenajat special în acest sens. Dezvoltarea spiritului
de competiție individual și împreună cu un coechipier prin
participarea la întreceri sportive atât intre persoane cu
dizabilități cât și in parteneriat cu o persoana tipică.

REZULTATE
amenajarea sediului cu echipamente sportive și de
recuperare
56 ședințe de kinetoterapie și activități sportive prin
care 18 copii și-au îmbunătățit capacitatea de lucru,
concentrarea, mobilitatea, starea ﬁzică generală și a
rezistenței la efort
5 sesiuni de feedback pe ﬁecare beneﬁciar, 3 sesiuni de
informare și discuții despre nutriție, terapia 3C și
gestionarea emoțiilor

●
●

●

CIFRE DE INIȚIATIVĂ
●
●
●
●

Beneﬁciari direcți: 18
Beneﬁciari indirecți: 43
Ore de voluntariat: 67
Suma ﬁnațare: 12610lei

CINE → PENTRU CINE
Asociația S.O.S. Autism Brăila pentru persoanele cu autism și
Sindrom Down

Creștem Digital și Vocațional
PROVOCARE
Susținerea elevilor în a-și descoperi pasiunile, talentele, a le
dezvolta înspre a alege proﬁlul liceal în acord cu acestea.

REZULTATE
80 de sesiuni pentru 200 de elevi și 45 de sesiuni
pentru 20 de dascăli
Încrederea copiilor a crescut cu 64%
52% dintre ei și-au descoperit cel puțin o pasiune
53% dintre ei au inceput sa faca imbunatatiri majore in
vietile lor
95% dintre profesori au declarat că modulul de digital
a fost peste așteptări
nivelul ﬁnal de pregătire în utilizarea aplicațiilor online
în procesul didactic a crescut cu 98%
Fiecare profesor folosește deja în medie 5 aplicații în
orele de curs

●
●
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●
●
●

CIFRE DE INIȚIATIVĂ
●
●
●
●

Beneﬁciari direcți: 1200
Beneﬁciari indirecți: 2800
Ore de voluntariat: 20
Suma ﬁnațare: 42850 lei

CINE → PENTRU CINE
Asociația InspirAction pentru 200 de elevi și 20 de profesori de
la Școala Gimnaziala I. L. Caragiale din Brăila

Brăila Youth Hub
PROVOCARE
Construirea unei comunități unite și puternice de tineri
informați și implicați atât din punct de vedere civic, cât și
pentru a dezvolta un mediu creativ și armonios / Crearea
infrastructurii speciﬁce centrului de tineret, care va
corespunde cerințelor dorite de tinerii din comunitate, pentru
a oferi cât mai multe servicii și programe pentru tinerii din
municipiul Brăila.

REZULTATE
primului Centru de Tineret din județul
5 camere modulare și anume: Camera STEAM, Camera
Brainstorming, Camera Artiștilor, Camera de
Socializare și Camera de Teatru și Film.
31 de ateliere, 39 traineri (voluntari, olimpici, studenți,
profesori, oameni de cultură, etc.)
peste 771 de ore de voluntariat

●
●

●
●

CIFRE DE INIȚIATIVĂ
●
●
●
●

Beneﬁciari direcți: 1621
Beneﬁciari indirecți: 8659
Ore de voluntariat: 771
Suma ﬁnațare: 43000 lei

CINE → PENTRU CINE
GIL Forumul Tinerilor Brăila pentru copii și tineri cu vârste
cuprinse între 3-25 de ani

Cineclub Colegiul Național
„Gheorghe Munteanu”,
Murgoci
PROVOCARE
Să ne vedem la ﬁlm! – Cineclubul elevilor din Colegiul Național
Gheorghe Munteanu Murgoci. Utilizarea ﬁlmului didactic in
activitatile didactice.

REZULTATE

• echipamente moderne de proiecție pentru Sala Amﬁteatru
• 800 de elevi ai colegiului și cele 65 de cadre didactice,
beneﬁciari

• realizarea unui ﬁlm de prezentare a orașului Braila
DE INIȚIATIVĂ
• CIFRE
peste 240 de ore de voluntariat
●
●
●
●

Beneﬁciari direcți: 20
Beneﬁciari indirecți: 850
Ore de voluntariat: 240
Suma ﬁnațare: 29040 lei

CINE → PENTRU CINE
Asociația Culturală Cinefeel pentru tinerii înscriși în cadrul C.N.
Gheorghe Munteanu, Murgoci

Pe urmele lui Panait Istrati
PROVOCARE
Creşterea stimei de sine a elevilor şi a respectului faţă de oraş,
prin descoperirea apartenenţei la o comunitate care a dat lumii
pe marele scriitor Panait Istrati și dezvoltarea unui
comportament ecoprotectiv, prin activități practice de tip
Learning by doing.

REZULTATE
7 tururi ghidate Pe urmele lui Panait Istrati în care au
fost distribuite 50 de pliante
amenajarea unui spațiu de învățare și recreere în
curtea școlii (150mp) cu 10 panouri decorative, 3 mese
hexagonale și 15 bănci și 11 arbuști decorativi
un coș de gunoi selectiv și o ladă de compost
56 de elevi au două participat la 2 activități de
ecologizare și au distribuit 50 de ﬂyere cu mesaje
ecologiste

●
●

●
●

CIFRE DE INIȚIATIVĂ
●
●
●
●

Beneﬁciari direcți: 526
Beneﬁciari indirecți: 390
Ore de voluntariat: 70
Suma ﬁnațare: 15.000 lei

CINE → PENTRU CINE
Asociația Petunia pentru grupul ţintă al proiectului este format
din elevii Liceului Tehnologic ”Panait Istrati” de la învăţământul
de zi, liceal, profesional şi dual

ECOBAZA – spațiu de
educație formală și
nonformală
PROVOCARE
Dezvoltarea abilităților tinerilor, cu respectarea valorilor și
calității mediului, menținerea sănătății, adoptarea unui stil de
viață sănătos și sportiv, să se adapteze unei societăți în plină
schimbarea.

REZULTATE
ecologizarea a 2500mp de curte
mobilizarea comunității pentru susținerea proiectului
achiziționarea a două pavilioane de gradină
trei pavilioane au fost amenajate prin folosirea unor
materiale prietenoase cu mediul (trunchiuri de arbori,
scânduri)
8 ateliere non-formale (sah,lectură,buget etc

●
●
●
●

●

CIFRE DE INIȚIATIVĂ
●
●
●
●

Beneﬁciari direcți: 1271
Beneﬁciari indirecți: 600
Ore de voluntariat: 250
Suma ﬁnațare: 18402 lei

CINE → PENTRU CINE
Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau”, Braila pentru elevii
liceului „Edmond Nicolau”, Braila; elevii din internatul aﬂat în
curtea liceului studenți (20-23 ani), cazați în internat; copii (3 -6
ani) din Gradinita nr. 48; tineri din comunitate aﬂați în situații
de risc

S-a întâmplat Uau!
prin program la Brăila:

Înﬁințarea unui club de cineﬁli, unde 20 de elevi s-au
format pentru a privi ﬁlmul dintr-o perspectivă critică
și au aﬂat tehnici pentru a ﬁlma un clip, iar profesorii
au învăţat cum să integreze ﬁlmul ca instrument
didactic, lucru care va ﬁ foarte la îndemâna prin sala
de proiecție amenajată in amﬁteatrul unui colegiu.

S-a întâmplat pentru
prima oară prin program
la Brăila: *

Deschiderea primului centru de tineret din Brăila și
chiar din regiune - Brăila Youth Hub. Centrul adună
experți voluntari, profesori, elevi olimpici în diverse
domenii de interes pentru tineri, de la astroﬁzică,
programare, web design ,actorie, chitară sau
dezvoltare personală, care acum au un spațiu pentru
a dezvolta pasiuni și interese pentru orice tânăr
interesat să petreacă timpul constructiv.

Ce spun cei
implicați?
Povesti in imagini
și testimoniale de Fond

*

“

"Am avut până la ﬁnal 18 beneﬁciari în proiect. Aceștia și-au găsit
prieteni noi, și-au făcut cunoscute abilitățile și au fost încurajați de cei 20
voluntari și susținători. Alexandra, Laura, Estera, Mihai, Vlad, Sabin,
Denis, Irina, Georgio, Bogdan, Alexia, Oana, Andrei, Dănuț, Vio, Alex,
Victor și Alexandru H. le mulțumesc voluntarilor și susținătorilor lor
pentru energia, efortul și deschiderea de care au dat dovadă. Le suntem
recunoscători doamnelor psiholog Georgela Țăranu, prof. Daniela Latu,
nutriționist Daniela Moroianu pentru prelegerile ținute, tinerilor cercetași
Sorin Ioan, Andrei și Ana Ilina, Dana Botez, Bianca Ioniță, Andreea Lovin
pentru că sunt gata oricând pentru noi, doamnei Camelia Carmen Radu
pentru sala pusă la dispoziție, doamnei Camelia Surdu (SC DEXTER SRL) și
doamnei prof. Oana Bădilă pentru îndrumarea elevilor spre voluntariat„
Ștefania Botez
Nume Prenume - Profesie

”

”Fondul pentru un viitor mai bun în comunități este încă o modalitate
prin care am ales să contribuim la dezvoltarea comunităților în care
suntem prezenți, de data aceasta într-un program care ne va permite să
avem o viziune de ansamblu asupra inițiativelor locale curajoase și
necesare, facilitând în același timp dialogul între comunități și
autoritățile locale. Am început cu 6 orașe în care am găsit parteneri
locali de încredere. Și ne dorim ca acesta să ﬁe doar începutul.”
- Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR, Lidl România

” Proiectul pe care l-am inițiat alături de Școala Mihai Eminescu este
unul complex și de lungă durată iar ﬁnanțarea din partea Fundației
Comunitare Galați este o substanțială primă cărămidă în construcția
și dezvoltarea sa. Cu ajutorul său punem bazele unui program
educațional alternativ al școlii bazat pe folosirea noilor tehnologii,
program ce sperăm să se mute cât mai curând într-un spațiu
dedicat. Finanțarea acționează așadar ca un binevenit kick-start cu
o energie pe care plănuim să o folosim și după luna Martie.”Cristian Bădescu,
coordonator proiect, Punctul CET – spațiu educațional alternativ

”Acesta este oportunitatea prin care punem un umăr metaforic, dar
semniﬁcativ, la dezvoltarea orașului-soră, Brăila, într-un proiect care
ne permite să aprofundăm în zona de bună vecinătate și să încurajăm
inițiativele comunității în arealul de educație și/sau mediu. Venim
alături de ONG-urile și grupurile de inițiativă din Galați și Brăila, cu
mini-granturi și mentorare, pentru ca ideile lor să beneﬁcieze de un
sprijin real în implementare” - Simona Mușală, Fundația Comunitară
Galați

Mulțumim pentru susținere
Construim comunități de fond
împreună!
”Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” este
o inițiativă pentru Brăila realizată prin:
●
●
●
●
●

Finanțarea Lidl România
Coordonarea FFCR
Suportul local al Fundației Comunitare Galați
Activarea a 8 ONG-uri sau grupuri de inițiativă
Dialogul și suportul administrației locale

