
Un program finanțat de:

FONDUL pentru 
un viitor mai bun 

în comunități
la final de drum



Câteva cuvinte despre 
program

Cine suntem?



”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 Brașov a 
acestei ediții, la final de drum.



Facem bine pentru Brașov

Încurajăm educația în toate 
formele prin care poate crește 
spirite, consolida valori sau 
hrăni vise

ÎN EDUCAȚIE

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

PRIETENOS CU MEDIUL

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

PRIN COMUNITĂȚI



Cifre de parcurs la Brașov 

2
Luni

Luni de 
mapare și 
dialog în 
comunitate

29
Inițiative

Inițiative 
activate în 

etapa de 
aplicare

9
Membri

Membri 
echipă 
jurizare

14
Câștigatori

ONG-uri sau  
grupuri de 

inițiativă 
câștigătoare

58
Inițiatori

Inițiatori 
implicați din 
comunitate

4.164
Beneficiari

 

Beneficiari 
direcți 

50.000
Euro

Investiți în 
comunitate



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



Aventurile celor 14 inițiative 
de fond, în cifre

2190
Beneficiari

direcți

EduBV
 20.000   
ron

1050
Beneficiari

indirecți

243
Beneficiari

direcți

Școala 
Pământului

19.990   
ron

1614
Beneficiari

indirecți

250
Beneficiari

direcți

sCool - 
Be part 
of it!

20.000   
ron

110
Beneficiari

indirecți

50
Beneficiari

direcți

Lumea 
științei

9990
ron

960
Beneficiari

indirecți

394
Beneficiari

direcți

Laboratorul 
de Știință și 
Artă

10.529   
ron

512
Beneficiari

indirecți



Aventurile celor 14 inițiative 
de fond, în cifre

130
Beneficiari

direcți

Fapte mari, 
copii mici - 
pentru un 
Brașov mai 
curat

 15.000   
ron

880
Beneficiari

indirecți

26
Beneficiari

direcți

Grow for 
nature

19.599   
ron

70
Beneficiari

indirecți

105
Beneficiari

direcți

Ludic - 
dezvoltare 
socio-emoțional
ă prin joc și 
mișcare

19.893  
ron

1240
Beneficiari

indirecți

52
Beneficiari

direcți

MOBILITAR - 
laborator 
comunitar 
de 
mobilitate

20.000   
ron

10335
Beneficiari

indirecți

45
Beneficiari

direcți

Diversitatea 
Salvează 
Pământul 
DSP

10.000   
ron

1873
Beneficiari

indirecți



Aventurile celor 14 inițiative 
de fond, în cifre

140
Beneficiari

direcți

Self Repair 
Bicycle 
Stations în 
Brașov! 
FixNGo

 20.000   
ron

420
Beneficiari

indirecți

105
Beneficiari

direcți

Noi nu risipim, 
creăm 
crutoane din 
bunătăți

16.700   
ron

530
Beneficiari

indirecți

34
Beneficiari

direcți

Science Hub 17.067  
ron

1100
Beneficiari

indirecți

400
Beneficiari

direcți

Cultivarea 
conștiinței 
ecologice prin 
imaginea 
arborilor 
remarcabili din 
Brașov

20.000   
ron

6650
Beneficiari

indirecți



EduBV

Realizarea și popularea unei platforme educaționale de tip 
moodle și realizarea de podcasturi de calitate prin implicarea 
profesorilor și a elevilor pentru realizarea unei schimbări 
majore a modului de a face școală (on-line și off-line) în trei 
instituții de învățământ din Brașov.

PROVOCARE

Din dorința de a schimba paradigma actuală de predare-
învățare la matematică și științe la nivel gimnazial bazată pe 
dezvoltarea leadership-ului, astfel încât elevii să învețe să se 
autoevalueze utilizând o platformă educațională gratuită, 
primind un feedback imediat al cunoștințelor. 

DE CE

”Grupul de inițiativă EduBV” pentru 1.500 de elevi și 50 de 
profesori din Brașov de la Colegiul Național Andrei Șaguna, 
Școala Gimnazială nr. 11 și Școala Gimnazială nr. 2. 

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE

● o platformă populată cu mii de itemi corespunzători materiei 
școlare gimnaziale la matematică. 

● 15 podcasturi realizate de către echipele reunite ale C.N. “A. 
Șaguna” și Șc. Gimnazială 2 Brașov

● înlăturarea barierei elev-profesor prin implicarea elevilor voluntari 
de la Șaguna în pregătirea elevilor de la școlile implicate. 



Școala 
Pământului 

Provocarea noastră a fost să găsim 

modalități prin care să putem crea un context propice învățării 
interdisciplinare în afara sălii de clasă. Noi credem că acesta este 
cel mai bun mod pentru copii să exploreze și să caute soluții, 
scopul final fiind acela de a contribui la o viată sustenabilă.

PROVOCARE

Suntem pasionați de natură, de procese educaționale și ne plac 
foarte mult copiii. Credem că implicarea în astfel de proiecte 
ne oferă cea mai bună șansă de a ne implica și de a aduce 
valoare adaugată comunității în care trăim.

DE CE

243 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani, familiile acestora.

14 profesioniști și specialiști care să aibă abilități de predare 
interdisciplinară în natură și/sau online.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE

● 240 de copii care au beneficiat de cursuri de astronomie, muzică, 
biologie, desen în afara sălii de clasă,

● 10 cadre didactice care au asistat împreună cu elevii, 

● 14 mentori (echipa de proiect), 

● 38 de ore de curs (atât offline, dar și online),

● o comunitate de peste 1200 de persoane care au decis să ne 
urmarească pe pagina de facebook. 



sCOOL-Be 
part of it!

Proiectul nostru răspunde provocării de a implica elevii de liceu în 
viața comunității, astfel creând un colectiv școlar mai închegat. În 
cadrul activităților proiectului, am popularizat evenimentele cu 
scop educativ, facilitând implementarea învățării non-formale.

PROVOCARE

Proiectul a fost realizat pentru a ajuta formarea și educarea 
elevilor. În școală există un consiliu al elevilor foarte activ și 
puternic, care își asumă organizarea unor activități extra-
școlare.

DE CE

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei 300 de elevi liceeni ai Colegiului 
Național Aprily Lajos. 

Elevi pentru elevi. Consiliul elevilor pentru școlari.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● Elevii din clasele IX-XII, care au participat la sesiunile Science Hub, au 

avut ocazia de a-și lărgi sfera cunoștințelor în diferite teme științifice 
precum inteligență artificială, robotică și criminalistică.

● Elevii s-au implicat în amenajarea și pregătirea spațiului verde și al 
pavilionului, documentarea prin foto și video a procesului de 
construcție propriu-zisă.

● Numărul participanților abordați a atins numărul de aproximativ 700 
de persoane (beneficiari direcți și indirecți).



Lumea 
științei

Proiectul acesta a reprezentat inițial pe de o parte provocarea unei 
colaborări interșcolare, iar pe de altă parte provocarea tehnologiilor 
digitale și 3D. Am adus astfel în procesul educativ atât  tehnologia 3D 
cât și  dimensiunea practica a grădinăritului, a protejării mediului 
înconjurător, prin dezvoltarea atitudinii  de responsabilitate față de 
celălalt și față de mediu.

PROVOCARE

Ne-a impresionat perspectiva abordării transdisciplinare și 
interșcolare, aducerea împreună a elevilor din medii diferite, 
creând astfel o comunitate unită prin intermediul jocurilor.   
Științele exacte nu se opresc în laborator, ci ele se leagă în 
primul rând cu alte aspecte ale vieții, economice și sociale.

DE CE

Proiectul a fost propus de Grupul Arhimede 
pentru 50 de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 8 
Brașov, Colegiul Aurel Vijoli Făgăraș și Școala 
Gimnazială Lisa.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● elevii au creat 10 jocuri în variantă digitală și fizică, 
● 6 table de joc (pionii urmând să-i realizăm la întoarcerea fizică în 

școală). 
● elevii au avut grijă la ei acasă de ghivecele

cu plante aromatice, care vor fi mutate în 
grădina școlii într-un loc special amenajat. 



Laboratorul 
de Știință și 
Artă

Proiectul se bazează pe mai multe părți din domeniul STEAM, atât 
electrotehnică,         programarea în arduino, cât și fizică. Aceste materii 
au fost explicate atât teoretic cât și         practic prin diferite 
experimente/ prototipuri. 

PROVOCARE

Echipa ArtByte s-a implicat în acest proiect pentru a aduce un 
plus comunității în care trăim, dorim să transmitem mai departe 
pasiunea pe care o avem în domeniul roboticii și mai ales pe 
partea de STEAM.

DE CE

Studenții ArtByte au aplicat la acest proiect pentru toți copii, 
dar și adolescenții care sunt pasionați de ramura roboticii, 
ajungând în cadrul acestui proiect la 394 de copii.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● Dezvoltarea unui robot cu senzor infraroșu ce poate fi comandat de la 

distanță cu propria noastră mână,

● Dezvoltarea unui robot WALL-E teleghidat cu telecomandă, atracția 
principală a copiilor. 

● Tot în cadrul acestui proiect am desfășurat diferite experimente, unele mai 
simple pe care le pot face acasă, altele mai complicate ce necesită 
îndemânare și câteva instrumente pregătite de dinainte.



Fapte mari, 
copii mici - 
pentru un Brașov 
mai curat 

Marea provocare și de actualitate este poluarea mediului 
ȋnconjurǎtor. Ne    confruntǎm zi de zi cu aceastǎ problemǎ majorǎ a 
Terrei.

PROVOCARE

Considerǎm cǎ din fragedǎ copilǎrie, elevii pot conștientiza 
cum să protejăm natura. Ȋncǎ de la 6-7 ani, copiii pot învăța 
obiceiuri sănătoase pentru mediu: selectarea deșeurilor, un 
mod de a trǎi cȃt mai econom și ecologist ȋn viaţa de zi cu zi.  

DE CE

Beneficiarii direcţi al acestui proiect  au fost cei 130 de elevi din C.N. 
‘’Aprily Lajos’’. Beneficiarii indirecţi pǎrinţii acestori elevi (260 de adulți), 
cei 560 de elevi din ciclul gimnazial, cei 60 de profesori. Prin mass media 
am sensibilizat și comunitatea brașoveanǎ.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● În C.N. ‘’Aprily Lajos’’ - ciclul primar am achiziţionat coșuri și pubele pentru 

colectare selectivǎ,

● am amenajat o salǎ multifunţionalǎ pentru a face experimente pentru 
depistarea impactului negativ al poluǎrii,

● 30 de elevi au ȋnvǎţat cum  sǎ selecteze corect deșeurile, cum sǎ foloseascǎ 
energii regenerabile, cum sǎ refoloseascǎ unele deșeuri.



Grow for 
nature

Comunitatea din orașul Brașov are multe probleme, în mai multe arii: 
social, educație, protecția mediului și chiar sănătate, multe probleme 
acționabile de către cei din comunitate. Pentru o intervenție relevantă 
este necesară acțiunea și prezența unor actori tineri.

PROVOCARE

Credem că se irosește mult potențial în tinerii noștri, pentru că nu 
știu că pot face voluntariat, nu au unde sau nu știu care sunt 
problemele din comunitatea lor. Am vrut să plantăm sămânța 
bucuriei de a fi voluntar și de a avea grijă de natură și de cei de 
langa noi în cei 26 de beneficiari ai noștri.

DE CE

Asociația Grow and Know, pentru cei 26 de beneficiari direcți, elevi de 
clasa a noua ai Colegiului de Științe ale Naturii Brașov și pentru toată 
comunitatea din Brașov.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE

● abilitățile și comportamentele pe care le-au dobândit tinerii: compasiune, 
grijă pentru natură și pentru cei din jur, noțiuni de orientare turistică, 
noțiuni de prim ajutor,

● amenajarea spațiului verde la două grădinițe din Brașov, cu aproximativ 
100 de plante



Ludic - Dezvoltare 
socio-emoțională 
prin joc și mișcare

Dezvoltarea socio-emoțională a cât mai multor copii, conștientizarea de 
către părinți și cadre didactice a importanței acestei dezvoltări  pentru o 
comunitate cu mai puține conflicte și cazuri de bullying în școli. Totodată 
ținem cont și de contextul pandemic, în care aceștia se confruntă cu noi 
provocări și dorim să îi sprijinim în tranziția spre mediul online. 

PROVOCARE

Ideea manualului video cu exerciții de mișcare creativă ne-a venit 
în contextul în care tot mai mulți învățători și profesori ne-au spus 
că întâmpină greutăți în a menține atenția și interesul copiilor la 
orele online.

DE CE

 Asociația Pentru Pitici a inițiat proiectul Ludic pentru 33 de  elevi, 66 de 
părinții și 6 cadre didactice din Brașov  din dorința de a-i ajuta să lege 
relații frumoase și sănătoase cu familia și cu colegii lor, diminuând astfel 
fenomenul de bullying din școli. 

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● schimbări wow în comportamentul copiilor după atelierele proiectului 

Ludic: unii copii încearcă să descopere sursa emoțiilor lor, să analizeze ce 
simt, se întreabă unde anume în corp simt o anumită emoție, unii au 
început să fie mai blânzi cu corpul lor, unii au început să-și accepte furia și 
să și-o descarce fără să lovească sau să distrugă obiecte.

● manualul video cu exerciții de mișcare creativă a ajuns la peste 10.000 de 
părinți și cadre didactice din toată țara.



MOBILITAR - 
Laborator 
Comunitar de 
Mobilitate

 Cum asiguri pe termen lung cadrul de colaborare pentru dezvoltarea 
sustenabilă a mobilităţii urbane din Braşov, în armonie cu nevoile 
cetăţenilor privind calitatea vieţii, cu politicile de mediu, cu obiectivele 
strategiilor de dezvoltare şi cu resursele programelor Uniunii Europene?

PROVOCARE

Fiind un proiect facilitat de către un centru de design, 
beneficiază de procesul și abordarea acestuia. Implicarea activă a 
specialiștilor și autorităților în atelierele de Co-Design aduce un 
echilibru firesc în modelarea orașului iar empatia, cercetarea, 
creativitatea, colaborarea, sunt concepte progresiste pentru 
România. 

DE CE

Cei 52 de specialiști din domeniile arhitectură, urbanism, design, 
sociologie, inginerie rutieră, administrație, ONG-uri și cetățeni, 
distribuiți în echipe multidisciplinare pentru a îmbunătăți mobilitatea 
urbană din Brașov.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● Rezultatul demersului de design thinking și de colaborare între cei 52 de 

specialiști și cetățeni va fi prototiparea virtuală 3D a intersecției de la Onix 
cu măsurile propuse: reîmpărțirea spațiului carosabil, zone 
multi-funcționale: parcări subterane, deasupra lor vor exista parcuri - 
grădini de legume urbane. La final de mai va avea loc un pop up exhibition 
pentru locuitorii cartierului cu soluțiile propuse.

● Au avut loc până acum 30 de zile de ateliere în care au participat cei 52 de 
specialiști. Au avut loc 4 sesiuni de cercetare pe teren. Se va finaliza ideația 
în jurul problemelor găsite, acestea fiind translatate în prototipul virtual.



Diversitatea 
Salvează 
Pământul – 
DSP

Planificarea, organizarea și desfășurarea unor activități atractive de 
învățare/informare precum și adaptarea și integrarea lor în curriculum-ul 
disciplinelor existente.

PROVOCARE

Având experiența unor proiecte internaționale desfășurate la 
clasă și coordonând un grup de 26 Mici Ambasadori Îndreptar 
Digital, familiarizați cu aplicații digitale, am dorit să-i valorizez și să 
le ofer șansa de a se dezvolta, de a se autodepăși, dar și creșterea 
stimei de sine prin activități în care pot fi Ambasadori pentru 
colegii din școală.

DE CE

Un ambasador Îndreptar Digital și Creator de educație a inițiat proiectul 
DSP pentru elevii clasei a 4-a și cei cu CES din școala gimnazială nr 2 din 
Brașov în total 45 elevi.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE

● 18 activități educative în cadrul cărora elevii au creat 26 de cărți digitale cu 
StoryJumper, afișe în Canva cu logo-ul proiectului

● pentru fiecare activitate au creat benzi desenate, 4 filme în 
Renderforest.com, 2 desene în Paint 3D, 3 prezentări în Genially. 

● au marcat a 12-a activitate eco pe Google My Maps prin montarea a 20 de 
căsuțe și hrănitoare pentru păsărele în Parcul Hutchinson.



Self Repair 
Bicycle Stations 
în Brașov! FixNGo

Cum promovezi ciclismul în rândul 

comunității brașovene? Unde ai putea amplasa două standuri de 
self-repair pentru cicliști astfel încât viața pe bicicletă să fie mai ușoară?

PROVOCARE

Din nevoia de a prezenta comunității brașovene o alternativă 
sănătoasă de a te deplasa prin oraș. Din dorința de a reduce 
poluarea și de a arăta că este ușor să folosești bicicleta. Din nevoia 
de a coagula comunitatea brașoveană de cicliști și de a atrage noi 
utilizatori.

DE CE

 40 de elevi participanți la cursul de trafic rutier și prim-ajutor, 100 de 
persoane din comunitatea ciclistă care vor putea utiliza standurile de 
self-repair. 

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● Au fost elaborate 2 pachete de materiale educaționale de prim ajutor și 

de educație rutieră pentru cicliști adresată copiilor,

● Au fost ținute 3 sesiuni de educație rutieră  și 2 sesiuni de prim ajutor 
pentru copii cu vârste cuprinse între 7-9 ani,

● Vor fi amplasate cele 2 standuri de self repair pentru cicliști după 
finalizarea demersului de autorizare a locațiilor.



Noi nu risipim, 
creăm crutoane 
din bunătăți

Cum atragi copiii spre  activități de combatere a risipei alimentare?

Cum poți promova posibilitățile de evitare a creării de deșeuri 
alimentare?

PROVOCARE

Din nevoia de a educa într-un mod creativ copiii în domeniul protecției 
mediului și pentru a schimba  mentalități eronate legate de utilizarea 
neglijentă a alimentelor. Din dorința de a informa copiii, de a-i  educa astfel 
încât ei să conștientizeze problema risipei de alimente și să adopte 
împreună cu familiile lor  o  atitudine responsabilă față de mediul 
înconjurător 

DE CE

Grupul de inițiativă Arcadienii pentru 105 copii cu vârste cuprinse între 6 
și 14 ani, selectați din școli brașovene, indirect, familiile, colegii și 
profesorii lor.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● copiii  au filmat cu multă bucurie peste 200 de filmulețe cu rețete,

● copiii au urmat cu dedicare și perseverență  programul, tematica și 
obiectivele

● implicarea în proiect a unui număr de 20 profesori și psihologi școlari care  
pe viitor vor folosi materialul creat pentru a replica proiectul în clasele în 
care lucrează.



Science Hub

Cum poți să crești calitatea actului educațional integrând  noile 
tehnologii? Cum stimulezi creativitatea și curiozitatea elevilor și 
profesorilor?
Cum promovezi  un învățământ interdisciplinar? Cum încurajezi 
parteneriatele între elevi și profesori?

PROVOCARE

Din nevoia de a educa și de a forma un grup de tineri care să aibă abilitățile 
necesare pentru a produce resurse digitale și media interdisciplinare. Din 
nevoia de a stimula colaborarea dintre profesori și elevi. Din nevoia de a 
moderniza învățarea și a încuraja elevii să participe activ la procesul didactic 
și să devină promotori ai utilizării noilor tehnologii în școală.

DE CE

Asociația District Hub, pentru 15 elevi din ciclul gimnazial și 15 elevi din 
ciclul liceal, 2 profesori din ciclul gimnazial și 2 profesori din ciclul liceal, 
din 3 licee din municipiul Brașov. Utilizarea materialelor va fi testată cu 
ajutorul a  1100 de elevi de vârsta 13-17 ani în colaborare cu Asociația 
pentru Valori în Educație.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE
● În cazul inițiativelor proprii, elevii și-au motivat și colegii să se implice în 

găsirea unor soluții și în design-ul materialelor.
● În cazul unor provocări mai complexe (înțelegerea unor concepte dificile, 

provocări tehnice, utilizarea unor soluții software complexe), elevii au 
colaborat și și-au oferit sprijin reciproc în găsirea de soluții.

● Au fost realizate 3 materiale educaționale (fiecare cu câte o versiune 
pentru liceu și una pentru gimnaziu), cu un conținut modular. 

● După finalizarea proiectului, unii dintre elevi au propus Asociației District 
Hub idei pentru noi proiecte care să implice elevii și să răspundă nevoilor și 
așteptărilor acestora..



Cultivarea conștiinței 
ecologice prin imaginea 
arborilor remarcabili din 
Brașov

Proiectul nostru abordează conștiința ecologică a tinerilor din 
perspectiva arborilor remarcabili ai Brașovului. Practic, utilizând 
filmulețe profesionale urcate pe platforma îndrăgită de tineri: TikTok, 
atragem interesul acestora către mediul înconjurător.

PROVOCARE

Ne-am implicat în proiect deoarece subiectele privind mediul înconjurător 
ne preocupă dar ne-am implicat și de plăcere. Arborii fiind una din pasiunile 
membrilor asociației noastre. Arborii remarcabili sunt o valoare a 
comunității și merită să fie promovați și să aparțină  brandului de oraș.

DE CE

Asociația Carpaterra a implementat acest 
proiect pentru comunitatea brașoveană și 
pentru turiștii iubitori de natură.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE

● broșura cu harta disponibilă digital în Centrul de 
Informații turistice,

● broșura cu harta disponibilă fizic 100 buc în Centrul de 
Informații turistice,

● 0 filmulețe de promovare ale arborilor pe tiktok,
● 10 plăcuțe informative.
● excursie ghidată - trecută în online,
● 3 evenimente culturale (recitaluri).



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

”În cadrul proiectului Ludic a fost creat primul manual 
video pentru cadre didactice, manual ce conține exerciții 
de mișcare creativă menite să ajute profesorii și 
învățătorii să facă învățarea  online mai plăcută și mai 
eficientă. Mulți părinți au observat schimbări wow în 
comportamentul copiilor lor după atelierele proiectului 
Ludic: unii copii încearcă să descopere sursa emoțiilor lor, 
să analizeze ce simt, se întreabă unde anume în corp simt 
o anumită emoție, unii au început să fie mai blânzi cu 
corpul lor, unii au început să-și accepte furia și să și-o 
descarce fără să lovească sau să distrugă obiecte.” Ludic

”Pentru prima dată a fost abordat subiectul arborilor 
remarcabili din Brașov pe rețelele de social media cu 
ajutorul filmelor profesionale. Proiectul nostru a adus un 
aport de conținut educativ pe probabil cea mai în trend 
rețea de socializare a tinerilor: TikTok.
Filmele au fost înregistrate sub denumirea programului 
#invatapetiktok și au atras aproximativ 3000 de 
vizualizări.
Totodată proiectul nostru generează și o nouă 
oportunitate turistică pentru sezoanele călduroase prin 
traseul de vizitare al arborilor.” Arbori remarcabili - 
Carpaterra



S-a întâmplat Uau! 
prin program la Brașov:

”Grow for Nature a fost un proiect al premierelor pentru 
beneficiarii noștri: unii dintre ei au fost prima dată într-o 
drumeție pe munte, pentru majoritatea a fost prima 
ocazie să facă voluntariat, a fost un cadru care i-a ajutat să 
se cunoască mai bine - având în vedere că sunt clasa a 9-a 
și a fost ocazia perfectă să se mai deconecteze de la 
stresul și provocările școlii online. Ca bonus, am reușit să 
aducem bucurie celor peste 150 de copii de la cele două 
grădinițe unde am plantat. În final, am reușit să formăm 
ambasadori ai naturii și ai voluntariatului, în comunitate.”-  
Grow for Nature 

”Copiii prin intermediul sesiunilor online de robotică au 
învățat cum să creeze holograme digitale din ce au acasă și 
au fost introduși în universul creării roboților. Iar în cadrul 
tururilor offline, am reușit să captăm atenția și să le 
stârnim curiozitatea copiilor pentru a construi diferite 
proiecte, unele mai simple, altele mai complicate. 
Principala atracție din tururile noastre a fost brațul 
robotic ce folosește IA, acesta putând fi controlat prin 
mișcările mâinii noastre. De asemenea, am avut la 
dispoziție diferiți roboți, ce au interacționat cu publicul pe 
care l-am avut.” Laboratorul de Știință și Artă, Art Byte





Povesti în imagini 
și testimoniale de Fond

Ce spun cei 
implicați?



“

”

Mi-a făcut plăcere să participăm cu familia la 
Concursul de colectare a hârtiei.

Copilul meu a fost încântat de toate activitățile 
lunii noiembrie. Apreciem că se organizează și 
alte tipuri de activități în care copilul se 
implică.” - Părinte, Clasa a III-a B.)

Am fost entuziast, când am văzut desenul meu 
pe pagina web a școlii. - Elev, Clasa P.A.

Mi-a plăcut experimentul realizat online cu d-na 
învățătoare. Am observat cum se dezvoltă o 
plantă într-un mediu curat/ poluat.” - Elev, Clasa 
a IV-a B.



“

”

Mi-am descoperit o altă pasiune, cea de 
jurnalist-reporter.  Prin realizarea 
podcast-urilor am evoluat enorm ca 
persoană și m-am alăturat familiei TeleAs.  
Am abordat teme sociale actuale, cu ecou 
în rândul colegilor.

Ana Vizante, elevă clasa a XII-a



“

”

În primul rând consider important ca 
municipalitatea să își asume că lucrurile care 
rezultă din acest proces de design pentru oraș vor fi 
folosite. Eu sunt un susținător al acestui drum, mai 
ales că ne aflăm în faza în care Planul de Urbanism 
General este în revizuire, avem nevoie de 
consultare și de implicare a comunității, mă bucur 
că avem, iată, experți care fac parte din 
comunitatea brașoveană și care donează ore în 
folosul acestei comunități. Perspectiva de 
implementare este 2030, perspectivă declarată de 
Brașov Design Center și în același timp perspectiva 
de timp pentru care construim acest PUG nou

   Allen Coliban - Primarul Municipiului Brașov



”Credem că puterea unei comunități este dată de forţa legăturilor 
sociale specifice grupurilor mici, dar implicate în viața <<cetății>>. 
Încrederea socială se construiește prin acţiuni directe, care produc 
efecte observabile, iar aceste iniţiative care sunt generate de 
comunitate pentru comunitate pot, în timp, consolida încrederea de 
care comunitățile au nevoie pentru a se dezvolta" - Ciprian Păiuș, 
Director executiv, Federația Fundațiile Comunitare din România

“Am simțit întotdeauna că oamenii sunt fascinanți, că relațiile sunt 

cele în care merită să investești și să le crești. Am ales să mă implic cu 

credință, dedicare și bucurie muncii pentru comunitate deoarece mă 

motivează din plin să contribui la un mai bine comun și pentru șansa 

de a lucra cu oameni minunați, pasionați, creativi și cu inițiativă. Cred 

în a pune la un loc viziuni, visuri, resurse și în a clădi împreună.” - 

Laura Popeea, Director Executiv, Fundația Comunitară Brașov

”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



”Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” este 
o inițiativă pentru Brașov realizată prin:

● Finanțarea Lidl România
● Coordonarea FFCR
● Suportul local al Fundației Comunitare Brașov
● Activarea a 14 ONG-uri și grupuri de inițiativă
● Dialogul și suportul administrației locale 

Brașov

Mulțumim pentru susținere
Construim comunități de fond 
împreună!


