
Un program finanțat de:

FONDUL pentru 

un viitor mai bun 

în comunități
la final de ediție



Câteva cuvinte despre 

inițiativă

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 Oradea
a acestei ediții, la final de implementare.



Facem bine pentru Oradea

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 Oradea
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Care sunt 
proiectele de 
Fond?
O scurtă prezentare a celor

10 inițiative



Un parc pentru cOMunitate

Amenajarea și revitalizarea peisagistică a Parcului Libertății,

cât și organizarea unor activități de animare a zonei:

concerte la pianină, piese de teatru, performance-uri live,

manifestări artistice, seri de dans, ateliere practice în limba

română și limba maghiară pentru toate gusturile și vârstele.

PROVOCARE

Parcul Libertății merită să fie mai mult decât o zonă de

promenadă, motiv pentru care am vrut să amplificăm

atmosfera și energiile pozitive prezente aici, prin a deschide

din ce în ce mai mult acest spațiu acțiunilor desfășurate de

organizațiile neguvernamentale și grupurile de inițiativă din

comunitate pentru comunitate.

DE CE

Fundația Comunitară Oradea pentru locuitorii orașului 

Oradea și turiștii care ne vizitează.

CINE → PENTRU CINE

REZULTATE

● 8.000 de bulbi de flori plantați;

● montarea unui sistem de sonorizare pentru exterior;

● achiziția pianinei și a filigoriei aferente;

● amplasarea unei plăci comemorative Anna Marossy;

● peste 70 de acțiuni de voluntariat de igienizare și 

curățare a zonei parcului;

● 7 acțiuni de amenajare și plantare flori perene;

● 30 de ateliere și evenimente organizate.

60
voluntari

3
Susținători 

locali

167.647
lei



Atelierul de reciclare

CINE → PENTRU CINE
Asociația Anima Verde pentru familii și copii  din 

comunitatea orădeană.

Realizarea unor ateliere practice de confecționare

obiecte decorative din materiale reutilizabile, cu scopul

de a populariza în rândul orădenilor problematicile

emisiilor de gaze cu efect de seră, gestionarea

deșeurilor, pierderea biodiversității și exploatarea

necontrolată a resurselor Pământului.

PROVOCARE

REZULTATE

● 4 ateliere în  Parcul Libertății;

● 2 ateliere în Comuniteca;

● peste 50 de obiecte decorative realizate din

materiale provenite din deșeuri de lemn, metal,

plastic, textil și cauciuc;

● o relație mai atentă a participanților față de

problemele de mediu ale orașului.

● Beneficiari direcți: 50 de copii și tineri cu vârste între 

6 și 19 ani

● Ore de voluntariat: 115

● Suma finațată: 9.720 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Educație pentru siguranță

CINE → PENTRU CINE
Fundația Colonel Ioan Baciu pentru copiii și tinerii 

orădeni. 

Ateliere care să îi pregătească pe tinerii orădeni pentru

viață, astfel încât să fie capabili să identifice riscurile

prezente în circulaţia rutieră, acasă, la școală și în mediul

online, cât și să recunoască pericolele și urmările grave care

survin în urma nerespectării regulilor atât în mediul online

cât și în viața de zi cu zi.

PROVOCARE

REZULTATE

● 3 materiale video: regulile de circulație cu bicicleta

sau circulația pietonilor pe drumurile publice și

despre siguranța tinerilor în mediul online;

● 2 materiale didactice create sub forma unor

boardgames gigant (șotronul prevenirii și 10 reguli

importante de educație rutieră);

● 30 de ateliere față în față sau online;

● responsabilizarea tinerilor și creșterea gradului de

implicare în activități menite a mări siguranța

personală și cea a comunității.

● Beneficiari direcți: 1020 copii și tineri cu vârste 

cuprinse între 6 și 19 ani

● Ore de voluntariat: 214

● Suma finanțată: 5.250 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Grădina comunitară Péter
bácsi

CINE → PENTRU CINE
Asociația Grund Community pentru comunitarea

orădeană.

Activități de amenajare a unei grădini comunitare urbane

și organizarea unor ateliere de formare în domeniul

grădinăritului sustenabil, în vederea îmbunătățirii

perspectivei asupra a ce înseamnă spațiu comun și

creșterii responsabilității cetățenilor orașului Oradea

față de orașul în care trăiesc.

PROVOCARE

REZULTATE
● prima grădină comunitară de legume din Oradea;

● 2 eveniment publice de promovare și inaugurare a

grădinii;

● 5 evenimente comunitare legate de recoltă,

conservarea legumelor, construcția de căsuțe

pentru păsări;

● peste 10 întâlniri ale membrilor grădinii pentru

asigurarea ciclicității grădinii;

● 10 familii membre ale grădinii comunitare.

● Beneficiari direcți: 200 de orădeni de toate

vârstele

● Ore de voluntariat: 278

● Suma finațare: 8.116 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Bune maniere în Orașul de 
hârtie

CINE → PENTRU CINE
Asociația Culturală Teatrul de Copii pentru copiii și tinerii 

orădeni. 

Organizarea unor ateliere de reciclare și punerea în scenă

a unor spectacole interactive prin intermediul cărora

micuții orădeni să învețe cum să se implice activ în

crearea unui mediu armonios, prin cultivarea respectului

față de mediul înconjurător dar și de bună-purtare în

societate.

PROVOCARE

REZULTATE
● 10 ateliere de reciclare;

● 1 Orășel de Hârtie construit de copii împreună cu

bufonii, actorii Teatrului de Copii ;

● 3 spectacole interactive pe teme de ecologie și bună-

purtare;

● Dino și Mop, două mascote gigant care au prins viață

în cadrul ;

● creșterea stimei de sine a participanților și

multiplicarea unor comportamente sociale adecvate

vârstei acestora și contextului.

● Beneficiari direcți: 50 de copii cu vârste cuprinse 

între 6 și 11 ani

● Ore de voluntariat: 45

● Suma finațare: 14.500 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ





Crișul Repede protejat – un 
viitor mai bun pentru 
orădeni

CINE → PENTRU CINE
Asociația Grupul Pescarilor Sportivi din Oradea pentru

comunitarea orădeană.

Activități practice și educaționale privind practicarea

pescuitului recreativ-sportiv în zona urbană a Crișului

Repede, cu scopul de a crește nivelul de informare,

educare și conservare a mediului acvatic urban în rândul

orădenilor.

PROVOCARE

REZULTATE

● 2 concursuri de pescuit recreativ sportiv, unul pentru

juniori și unul pentru seniori;

● 3500 de pui de crap au fost eliberați cu succes în

Crișul Repede;

● 3 panouri educative în limba română și limba

maghiară amplasate în lunca Crișului;

● Beneficiari direcți: 80 de copii și seniori

● Ore de voluntariat: 60

● Suma finațare: 9.750 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



R.I.V.E.R

CINE → PENTRU CINE
Asociația de Părinți „Emanuil Gojdu” pentru liceeni

Colegiului Național „Emanuil Gojdu”.

Activităţi de cunoaştere a ecosistemului râului Crişul

Repede şi de înţelegere a conceptului de sustenabilitate

la nivel personal şi la nivelul comunităţii prin organizarea

unei serii de ateliere de jurnalism și fotojurnalism.

PROVOCARE

REZULTATE

● 10 atelier de jurnalism civic;

● 7 ateliere de fotojurnalism;

● 2 cercetări de teren;

● dezbateri  și întâlniri cu specialiști  în domeniul 

conservării mediului și a dezvoltării durabile.

● Beneficiari direcți: 55 de adolescenți

● Ore de voluntariat: 25

● Suma finațare: 5.338 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Garden in school

CINE → PENTRU CINE
Asociația Ovisuli Egyesület pentru  învățătorii și elevii Școlii 

Gimnaziale „Szacsvay Imre”. 

Promovarea conceptului de grădini educaționale în

comunitate prin amenajarea a trei grădini în curțile Școlii

Gimnaziale Szacsvay Imre, cu scopul de a le oferi copiilor

din mediul urban oportunitatea de a interacţiona cu

natura, dar şi de a învăța să cultive singuri legume și flori.

PROVOCARE

REZULTATE

● 25 de lăzi ridicate pentru plantările efectuate de

fiecare clasă;

● 3 grădini educaționale în curtea școlii;

● un training de grădinărit pentru învățătoare;

● 1 eveniment de popularizare a grădinilor

educaționale în Parcul Libertății.

● Beneficiari direcți: 625 de copii din ciclul primar și 

învățătorii lor

● Ore de voluntariat: 40

● Suma finațare: 10.050 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Puterea apei – apă pură, 
viață sănătoasă

CINE → PENTRU CINE
Fundația de pe lângă „Biblioteca Județeană Gheorghe 

Șincai” pentru copiii și tinerii orădeni. 

Ateliere de studiere a calității apei și a factorilor poluanți

prin organizarea de activități practice de chimie, fizică,

biologie și ecologie pentru copii cu vârste cuprinse între 8 și

10 ani.

PROVOCARE

REZULTATE
● 4 activități informativ-educative online;

● 3 activități practice de laborator, cu participare fizică

în clase;

● 2 activități online de lectură;

● 1 activitate în aer liber pe malul Crișului Repede,

demonstrativă și de informare;

● 1 parteneriat cu Administrația Națională a Apelor

Române.

● Beneficiari direcți: 350 de tineri cu vârste între 6 și 

10 ani

● Ore de voluntariat: 600

● Suma finațare: 2.729 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Pași spre cunoaștere

CINE → PENTRU CINE
Asociația de Părinți Roman Ciorogariu pentru elevii din

clasele primare ale Liceului Ortodox Roman Ciorogariu.

Activități de descoperire și explorare a mediului

înconjurător pentru elevii din ciclul primar de la Liceul

Ortodox Roman Ciorogariu, prin organizarea lecțiilor de la

clasă în mod interactiv și interdisciplinar în așa fel încât să-i

ajute pe copii să se bucure de procesul de învățare.

PROVOCARE

REZULTATE

● lecții online interactive susținute cu ajutorul

vizualizatorului și a tabletei grafice ELMO;

● peste 22 de căsuţe şi turte pentru hrănirea

păsărilor;

● confecţionarea de jucării muzicale din materiale

reciclabile;

● deprinderea de cunoștințe de bază legate de

protecția mediului;

● o relație personală îmbunătățită față de școala

într-un an în care majoritatea orelor au fost

desfășurate în mediul online.

● Beneficiari direcți: 22 de elevi  cu vârste între 6 și 7 

ani

● Ore de voluntariat: 50

● Suma finațare: 5.450 lei

CIFRE DE INIȚIATIVĂ





S-a întâmplat Uau! 
prin program la Oradea:

❖ Parcul Libertății nu mai este doar o zonă de
promenadă, este o zonă a inițiativelor
civice;

❖ Péter bácsi, prima grădină comunitară de
legume din Oradea;

❖ a fost creată o bibliotecă virtuală pe teme
de siguranță rutieră și în mediul online;

❖ 3 noi grădini educaționale pentru elevii
orădeni.



Povești în imagini

și testimoniale de Fond

Ce spun cei 
implicați?



“

”

Ceea ce ne-a interesat foarte mult a fost să implicăm

cât mai multă lume, cât mai mulți voluntari în aceste

activități care s-au desfășurat aici, astfel încât aici,

învățând anumite lucruri, să le poată pe urmă

transpune în cadrul gospodăriilor lor, sperând ca de aici

să deprindă aptitudinile pentru înfrumusețarea zonelor

de acolo de unde locuiesc. Pe urmă, pe lângă această

parte de înfrumusețare floricolă a Parcului Libertății,

am dorit să desfășurăm foarte multe activități. Am

dorit ca lumea să înțeleagă că parcurile sunt niște zone

publice, în care să vină să se simtă bine, pe care să le

stăpânească și de care să se bucure.

Cătălin Popa, Președinte Executiv al Fundației Comunitare 

Oradea



”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

”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



Mulțumim pentru susținere
Construim comunități de fond 
împreună!

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

❖ Finanțarea Lidl România;
❖ Coordonarea FFCR;
❖ Suportul local al Fundației Comunitare

Oradea;
❖ Activarea a 9 ONG-uri și a 3 companii locale;
❖ Dialogul și suportul administrației locale.

Pentru mai multe detalii despre activități
accesați pagina noastră web sau pagina
Facebook dedicată programului.

https://fundatiacomunitaraoradea.ro/activitati/fondul-pentru-un-viitor-mai-bun-%C3%AEn-comunit%C4%83%C8%9Bi.html
https://www.facebook.com/Parcul-Libert%C4%83%C8%9Bii-110515197348946

