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DESCRIERE FCM ȘI FCR

Fundatia
, Comunitară Mureș
Fundația Comunitară Mureș și-a asumat rolul de catalizator al energiilor ﬁlantropilor
către probleme ale comunității din cele 2 localități în care își desfășoară activitatea, Tîrgu Mureș
și Reghin.
Fundația Comunitară Mureș aduce împreună oameni și companii care doresc binele comunitar
dar și măsurarea impactului pe care o donație îl are pentru beneﬁciari.
Principiile după care ne ghidăm activitatea sunt responsabilitatea față de comunitate
și transparența activității noastre.

Fondul Comunitar Reghin
Fondul Comunitar Reghin este parte a FCMureș și este

singurul fond regional

al unei
fundații comunitare din România care este funcțional. Înﬁințarea acestuia în 2013, dar și
creșterea activității în anul 2014 au fost oportune pentru comunitate cât și pentru Fundație.
Fondul Comunitar Reghin are ca obiective implicarea a cât mai multor donatori
individuali care să ﬁe implicați în activități și în comunitate.
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Cuvânt înainte
Anul 2014 se înscrie în trendul de creștere al Fundației
Comunitare Mureș pe care îl avem mai ales datorită
accentuării rolului donatorilor individuali în activitatea
Fundației.
Proiectele implementate de noi doresc creșterea
vizibilității și a rolului Fundației în comunitatea
mureșeană.
Două proiecte importante pentru noi, Abonament pentru Comunitate la
Reghin și Cercul de Donatori de la Tîrgu Mureș, dovedesc rolul important pe
care îl au indivizii pentru locul unde trăiesc sau muncesc, pentru modelarea
societății în funcție de nevoile lor.
Pentru anul 2015 ne dorim să ajungem la câți mai mulți donatori pentru a
ne spune povestea și a aduce alături de noi companii implicate în viața
comunității.
Anul 2014 a fost propice și pentru dezvoltarea profesională a staﬀ-ului
Fundației prin participarea la traininguri, conferințe și webinarii.
Ne dorim ca anul 2015 să ﬁe un pas în p lus pentru dezvoltarea noastră și
oferirea de posibilități de implicare pentru toți cei interesați de asta.
Gàl Sàndor, Director Executiv Fundația Comunitară Mureș

Echipa
Ștefan Molnar
Raluca Ciupe
Pompiliu Ciupe
Hunor Imecs
Zsoﬁa Csergo

-

coordonator Fondul Comunitar Reghin
coordonator YouthBank Mureș
coordonator YouthBank Reghin
voluntar
voluntar

Conducerea Fundației Comunitare Mureș este asigurată de Consiliul Director:
Kakassy Blanka - președinte
Moldovan Dorel - vicepreședinte
Bányai István
- trezorier
Radu Bălănean
Oana Nicușan
Losonczi Zoltán
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Evolutie
,

Fundația Comunitară Mureș se aﬂă pe un trend ascendent în ceea ce privește numărul de
beneﬁciari, de donatori și de proiecte implementate.

208 de donatori noi
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330 de donatori

donatori
2014
Noutăți:
campanie SMS,
donații recurente
prin DebitDirect,
donații on line.

proiecte

cheltuieli 280.021 lei

276.731 lei

6 persoane, din
care 2 voluntari

2014

venituri

5 persoane, din
care 2 voluntari

cheltuieli 148.970 lei

FCM
staff
2014

venituri

FCM
staff
2013

146.453 lei

2013

Crestere YearOverYear 2013-2014
de 86% in venituri
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FC MUREȘ

Fundația Comunitară Mureș a implementat o serie de proiecte menite
să strângă fonduri pentru proiecte comunitare sau persoane în nevoie.

swimathon.ms

Swimathon este o platformă de atragere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală. Este
un eveniment în care comunitatea interacţionează şi se implică să strângă fonduri pentru
proiectele pe care le consideră relevante. În 2014, Swimathon a avut loc în opt orașe din
România: Bacău, București, Cluj, Țara Făgărașului, Iași, Oradea, Ploiești și Târgu-Mureș.
Mecanismul concursului este simplu – înotătorii înscriu în concurs proiecte pe care vor să
realizeze și înoată pentru aceaste cauze. Susținătorii donează pentru ﬁecare lungime înotată o
sumă de bani susținând proiectul respectiv.
În Mureș au fost 16.766

lei mobilizați pentru 16 proiecte, având 121 de susținători

la

evenimentul din 11 mai 2014.

TEDxTârgu Mureș

x

Anul 2014 a fost propice pentru ideile bune
din Tîrgu Mureș. FCMureș a devenit partener
la organizarea celor 3 evenimente TEDxTârgu
Mureș. Aceste evenimente reunesc o

comunitate a ideilor aplicate

de oameni
de succes din comunitate și din afara ei.

Cardul
comunitar

Acesta este un card de loialitate cu o componentă comunitară.Programul se bazează pe un
principiu simplu: posesorul Cardului beneﬁciază de o reducere de 1% la ﬁecare achiziție de
produse, iar magazinul partenerul sprijină Fondul cu 1%.
Cardul Comunitar a continuat să funcționeze și în anul 2014 ajungând să ﬁe deținut de peste
2900 utilizatori, care au generat venituri de 9116 lei pentru Fondul de ﬁnanțare pus la
dispoziția ONG-urilor din Tîrgu Mureș pentru achiziție de echipamente sau materiale de PR.
Pe parcursul anului au fost organizate 2 runde de ﬁnanțare pentru câte 3000 lei.
8

MureșOnBike

Proiectul MuresOnBike a continuat să aducă împreună
energia celor pasionați de biciclete și pe cei
care văd bicicleta ca un mod alternativ de deplasare
într-un oraș din ce în ce mai aglomerat.
Cele 2 evenimente organizate anual împreună cu alte
câteva ONG-uri demonstrează forța unei comunități
unite în jurul unei idei.
Succesele programului sunt menite să ajute bicicliștii.
Prin evenimentele organizate de FCMureș în aprilie și
septembrie 2014, autoritățile locale au înțeles rolul și
importanța bicicletei pentru oraș.

YouthBank
Mureș & Reghin

Anul 2014 cuprinde din perspectiva anului YouthBank etapa de fundraising, de selecție de
proiecte, de ﬁnanțare și de monitorizare a proiectelor și de selecție a noii echipe.

YouthBank este un program de tineri pentru tineri,

motiv pentru care tinerii ce
formează echipa YouthBank iau deciziile. Ei își aleg noii colegi în perioada de selecție, ei decid
metodele de fundraising, care cred că sunt oportune pentru strângerea fondului YouthBank și
tot ei fac selecția proiectelor ce urmează să primească ﬁnanțarea. Astfel, ei învață din propriile
greșeli să ﬁe responsabili, învață să aibă inițiativă civică și să-și dezvolte abilități de comunicare,
negociere, argumentare, management și leadership.
Echipa YouthBank a mobilizat un fond de 13500 lei pentru a ﬁnanța 11 proiecte din Tîrgu
Mureș și Reghin.

Proiecte:

Pasiune pentru Știință, Străin în propriul oraș, Bal de Primăvară, Art4Help, Un Viitor
Mai Bun, Pași Siguri Către Succes, Sportul O Șansă Pentru Toți, Rock Symphonies, Tinerii de
Mâine, Over The Rainbow, Festivalul Dulciurilor.
Pentru prima dată, începând cu noiembrie 2014, programul de responsabilizare a tinerilor
liceeni funcționează în cele 2 orașe acoperite de FCMureș ca echipe distincte, Mureș cu 16
membri și Reghin cu 18 membri.
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FC REGHIN

Programele implementate de Fondul Comunitar Reghin au avut ca scop inﬂuențarea
comunității locale pentru implicare și responsabilizare a donatorilor. Campaniile au
fost încheiate cu succes ajungând la un număr crescut de donatori față de anul 2013.

Abonament pentru comunitate

Este un proiect inovator de ﬁnanțare a proiectelor locale prin sprijinul
unei comunități de Abonați, care donează lunar sume cuprinse între 15
și 100 lei.
Comunitatea celor 38 de Abonați a mobilizat 6500 lei în anul 2014, urmând

să doneze sumele mobilizate către 3 proiecte locale în cadrul unui eveniment
din februarie 2015.
12 dintre Abonați sunt singurii donatori recurenți prin Debit Direct din județul
Mureș.
Trendul pe țară este în creștere; în februarie 2015 existând 5000 de donatori
recurenți prin platforma www.donatie.ro, pentru 15 organizații din țară.

“

Am încredere că acest proiect va aduce
vântul schimbării în micul nostru oraș.

“

Smaranda Pușcaș, donatoare

E nevoie de mecanisme cât mai simple, ca
donațiile să ajungă ușor acolo unde este nevoie.

”

”

Petrișor Dan, donator

Nora Chifor

O campanie foarte importantă pentru comunitate care a
demarat în decembrie 2013 și s-a încheiat în martie 2014
a ajutat o tânără diagnosticată de leucemie.
Campania a generat 81.430 lei prin donații de la indivizi
și de la companii. Aceasta s-a axat pe evenimente și cutii
de donații în 2014.
A fost dusă o campanie mediatică importantă susținută de
DAReghin TV, Gliga TV, Radio România Târgu Mureș, Radio
Son, Zi de Zi. Au fost implicați 44 de donatori în anul
2014.
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Biserica Evanghelică

La cererea Bisericii Evanghelice Reghin am conceput o campanie mediatică
pentru strângerea a 82.000 lei necesari ﬁnalizării renovării celui mai vechi simbol
al Reghinului.
Cu ajutorul posturilor TV din Reghin s-a realizat un spot video care a fost
difuzat on line și pe TV.
Pentru mobilizarea sumei necesare s-a obținut de la www.donație.ro un
număr scurt de SMS.
Din păcate campania nu a reușit să mobilizeze decât 203 SMS într-o perioadă de
1 lună și jumătate, din octombrie până în noiembrie.
Totodată campania Fondului Comunitar Reghin a fost difuzată în emisiuni
realizate de TVR1 și DIGI24Cluj.

Promovare
Urbană
proiect de voluntariat și promovare turistică
Este un

a municipiului Reghin cu ajutorul
a 6 voluntari liceeni și 2 profesioniști. Ei au cercetat aspecte despre istoria locală, au
fotograﬁat obiective și după zeci de plimbări pe la obiectivele găsite au redactat 10 texte pentru
a le folosi într-un ghid turistic. Următoarele activități vor ﬁ: înregistrarea ghidului audio și
realizarea unui site web în primăvara anului 2015.
Voluntarii sunt: Andrada Dumitru, Andrada Opriș, Raluca Demeter, Tiberius Crețu, Alex Moldovan,
Dragoș Petrișor, Marian Vultur, Simina Buta.

Street Groove Jam
Un

susținere a desășurării unui
concurs internațional de street dance.
Pentru organizarea lui s-au mobilizat 7000 de lei
prin plata unor taxe de participare.
Pentru asta am folosit exclusiv platforma de plăți on
line de pe site-ul www.fcmures.org, care în anul
2014 a ajutat la donații de 7700 lei.
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proiect

de

Cifre

(metode de fundraising și sume mobilizate)

Debit direct

Donații on line

2013 - 0 abonați
2014 - 13 abonați

2014 - 7496 lei

SMS

Cutii de donații

203 SMS
Campania:
Biserica
Evanghelică

2014 - 20 de cutii
Campania:
Nora Chifor

Stituatia
, financiară
Cheltuieli 2014
Nr. crt.

Tip

Suma (lei)

1

Granturi acrodate

29867,42

2

Burse și alte forme de sprijin

116800

3

Evenimente, seminarii, conferințe

6752,93

4

Comunicații, internet, poștă, publicații

6989

5

Echipamente și bunuri de folosință îndelungată

3403,46

6

Costuri birou

1802,67

7

Transport

6145,94

8

Personal

68608

9

Servicii

29056,41

10

Comisioane bancare

1402,21

11

Fond de Endowment

98

12

Altele

9094,93
Total:

280021
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Rolul important în munca noastră este identiﬁcarea de donatori sau de campanii care să îi atragă
de partea campaniilor noastre sau a beneﬁciarilor noștri. Fundația Comunitară Mureș împreună
cu ei au făcut mici schimbări în comunitate. Le mulțumim donatorilor și sponsorilor.

DONATORI

AURORA DUMITRU,RAUL SABĂU,CRINA LASZLO,CALIN TINTOSAN,LORAND PORTIK, RAZVAN RUSU,CODRUTA POP,
RODICA RUSU,ROSANA MAKKAI,FLORIN PLATON,LASZLO SZILVESZTER,VILHELEM ANIKO BAKO, SEBASTIAN PETRA,
EMILIANA SOIMITA MAGERUSAN,AGNES BORG,KAROLY BARTALIS,EVA KINGA KADAR,CARMEN CODRUTA LUKAS,
REKA TOT,ZSUZSANNA VAJDA, ALINA SILVIA COZMA,KATALIN ZOLDI,KRISZTIAN PLAIAS,CAMELIA CIOBAN, PETRU
GAL,ZSOFIA BALAZS BECSI,ISTVAN-TAMAS GAL,MAGDOLNA ABRAM, LUCICA MARCUS,KRISZTINA BARABÁSI,
SUSANA ARCHINDREAN,LORAND ZSOLT CSÖG,AURA BOILĂ,ANNA PORTIK SZABO,ANAMARIA FODOR,FLOAREA
VILCAN,DANIELA INTA,CSONGOR MOLNÁR,MARIA SALAT,SZILÁRD NAGY, NICOLETA RUSU,EVA MAKKAY,ANDREI
VASARHELYI,JOZSEF DEBRECZENI, DANIEL IGNAT,CSABA BALINT SZENDREY,ATTILA SZASZ,LEVENTE BAKO,EDITH
SUTO,MIHNEA MAGERUSAN,BLANKA HAJDU,MIKLOS HORVATH,REKA LUKACS MARTON,EVA GYORFY,KATALIN
KERTESZ,IOANA ORZA,ROBERT LASZLO ERCSE,ILDIKO KISS,ELOD SZEPESSY,CSONGOR UNGVARI,RAMONA POJAN,
IUNIA MOLDOVAN,TIMEA NAGY,ELOD BARNA BODÓ,CSILLA KISS,KINGA UNGVARI,FERENC LUKACS,KINGA KURTA,
CARLA SUCIU,TUNDE KERESTELY, LEVENTE BUCUR,ILDIKO SEIDNER,ILKA HORVAT,JANOS SIMON,ENIKO BATEK,
ZSUZSANNA GRUNSTEIN,TUNDE BARTALIS,MIA CHINDRIS,ZSUZSA PINTYI, KATALIN SOOS,HUNOR IMECS,
ZSUZSANNA PALFI,ILDIKO TOTH,LASZLO MAJER,NORBERT SZANTO,IOAN CARCU,EVA KELEMEN,RENATA MADARAS,
ROXANA DRAGOTA,ORSOLYA EREKMERI,JUDITH SIKO,BEATA BENKO,PETER DEMIAN,BARNA BARABASI,LEVENTE
UGHY,JANOS SUKOSD,CSABA BAKOS, KRISZTINA MOGYAI,BLANKA TATAR,CIPRIAN MIHNEA MARIAN,EDUARD
CARMOCANU,EDUARD MANOLESCU,MARIANA SABAU,ADRIAN POP,MARIA COSTEA,MARIA BALAZS,ALBINA TODEA,
MONA JOARZA,LAURA MOLDOVAN,MELINDA ADAMCSIK,MARIA MARE,MARIA FILIP,VALENTINA NEGRUTIU,
TIBERIANA MOLDOVAN,RALUCA CHIRILA,DANA CIOLOCA,CIPRIAN FARCAS, TATIANA RUSU,MIHAELA MOLDOVAN,
ELENA DAN,CRINA MARE,MARIANA CRISAN,CRISTINA MOLDOVAN,SMARANDA PUSCAS,PAUL AVRAMESCU,
NORBERT URBAN,MARINEL LUCA,LIANA ANDRADA HĂRȘAN,ALIN IOAN POP,EMESE KISS,RAMONA MOLDOVAN,
ROXANA ELENA ȚINTOȘAN,MANUELA EMILIA LIȚIU,LAURA CORINA MOLDOVAN,PETRISOR DAN,CALIN HARSAN,
CRISTIAN SIMION MAN,ROXANA BOARIU,CORINA MARIA ALEXA,MARINEL MORARU,IOANA MELANIA BUNGARDEAN,
VIVIANA EGYED,MONA GUSAN,VLAD RADU UȚA,HAJNAL MOLDOVAN,STELA BLOJ,TIMEA BARABÁS,BELA KULCSAR,
ALINA ULESAN,ANCUTA DAN,DOINA ZANFIR,CARLA VODĂ,ANDREEA POPESCU,LARISA LUPESCU,ANDREI GRIGORE,
DORIAN NICUSOR VILCU, TEODORA DAN,ALEXANDRU PETRISOR VILCU,COSMIN VALENTIN SOLOGAN, AURELIA
DANIELA PREDOI,DIMITAR ZHELEV,IULIANA ROBESCU,GABRIEL IONUT ULARU,MIHAI DINU,LUIZA STEFANIA
DRAGOMIR,LEONARD OCHIAN,ALEXANDRU CIULE,CARMEN PETRICA,MIHAI SAIOC,SIMINA DENISA SUCIU,MARCEL
ILINCUTA,PAULA LAURA,ANA MARIA MOLNAR,DOBRINESCU,RALUCA VACEFF,ANDREI ILIESCU,ALEXANDRA
GRIGORESCU,EUGEN OCNEAN,RUXANDRA IVAN,LYUBA PETKOVA,MARIA MIHAELA VIERU,ROBERT TATOI,
GEORGIANU LUPU,BIANCA HAINAGIU,MADALINA IONESCU,INGRID MARCU,GABRIEL OVIDIU NEACSU,MIHAI
LUPESCU,AILEN OCHIAN,ENIKO ESZTEGAR,ANNA FERENCZY,DIANA ANDREI,RALUCA CIUPE

SPONSORI

M&CO EUROPE TRAINING AND CONSULTING SRL,IRIS APOTHEKE SRL,KRAFT SERVICE SYSTEM SRL, ORBAN
CLINIQUE SRL,MUSIC STUDIOTECH SRL,MEDTRIO SRL,NOVOBOND SRL, ASOCIATIA PENTRU INTERCULTURALITATE,
VOLUNTARIAT SI MENTORAT,GYOPAR PHARM SRL,LETAR CONS SRL,LADY SALON SRL,ELAN TRIO SRL,DORA
OPTICS SRL,BUCINMOB SRL,ADIAL ELECTRONIC SRL,OPREA AVICOM SRL,DEMARAJ TRANS SRL,OVERMAX SRL,
MERA AUTOSERVICE SRL, GEDEON RICHTER SRL,REEA SRL,ORTOPROFIL SRL,FOMCO SRL, ELDI SRL, ROTARY CLUB
REGHIN,OUTLAND SRL,CAZADELA SRL,GECODENT SRL

Media

https://www.ziare.com/tg-mures/cautare/fundatia+comunitara+mures
https://www.zi-de-zi.ro/tag/fundatia-comunitara-mures/
https://www.fcmures.org
https://www.abonament.fcmures.org
https://www.facebook.com/FundatiaComunitaraMures
https://www.facebook.com/swimathon.ms
https://www.facebook.com/pages/Cardul-Comunitar/200599643440106
https://www.facebook.com/ILoveReghin
https://www.facebook.com/AbonamentpentruComunitate
https://www.facebook.com/muresMOBIL
https://www.facebook.com/Critical.Mass.Mures
https://www.facebook.com/nora.chifor
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MIȘCAREA DE FUNDATII COMUNITARE
SI FEDERATIA FUNDATIILOR COMUNITARE
DIN ROMÂNIA

Rețea pentru comunități sustenabile:

Federația Fundațiile Comunitare din România

este un proiect inițiat de membrii FFCR, respectiv Fundațiile Comunitare din România care
doresc să dezvolte și să mențină o rețea

resursă atât pentru membrii federației cât și pentru

actorii interesați de dezvoltarea ﬁlantropiei la nivel național

și internațional.

Federația a fost înﬁințată din nevoia fundațiilor comunitare să primească sprijin

și ﬁnanciar

profesional

pe termen lung. Scopul Federației este de a reprezenta interesele fundațiilor

comunitare la nivel național și să contribuie pe termen lung la crearea unui mediu legislativ
adecvat pentru dezvoltarea

ﬁlantropiei.

Implementarea acestui proiect pune bazele necesare pentru funcționarea Federației ca

organizație separată,

creează un mediu favorabil pentru

fundațiilor comunitare și contribuie la

dezvoltarea unui plan

dezvoltarea capacității
strategic de strângere

de fonduri pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung.
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MUREȘ
Avram Iancu 37,
540089 Tîrgu Mureș
info@fcmures.org
reghin@fcmures.org

