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FUNDAȚIA

Fundația Comunitară Buzău este o organizație
non-guvernamentală și non-profit care
construiește infrastructuri (fonduri, programe,
evenimente, apelul de finanțare) ce conectează
oameni cu inițiativă, idei și resurse din județul
Buzău. Scopul Fundației Comunitare este să
dezvolte resursele locale și să susțină
transformarea județului Buzău într-un loc mai
bun pentru copiii noștri. Împreună ne implicăm
activ și proactiv în domenii importante de
interes comun precum educație, sănătate și
mediu înconjurător.

Viziunea
Fundația Comunitară Buzău stimulează
construcția unei comunități de care să fim
mândri, o comunitate care protejează și
valorifică resursele și tradițiile, promovează
talentele și isi depaseste in permananta
potentialul.

Misiunea
Fundația Comunitară Buzău conecteaza oameni
si dezvoltă rețele de lideri cu inițiativă, sprijina
dezvoltarea organizațiilor non-profit și cauta
investitori cu scopul de a aduce un impact
pozitiv în judetul Buzău.
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Valorile
Transparență și integritate. Fundația
Comunitară Buzău se angajează să asigure o
relație transparentă cu donatorii în ceea ce
privește atât utilizarea fondurilor cât și
implementarea proiectelor susținute. De
asemenea, transparența stă la baza relației cu
organizațiile finanțate, autoritățile locale și
întreaga comunitate locală. Fundația
Comunitară Buzău desfășoară o activitate în
mod integru, respectând atât legislația în
vigoare cât și normele etice.
Sustenabilitate. Ne place sa crestem ca oameni
și ca organizație dar important este sa crestem
împreună cu comunitatea. Credem că pentru a
își îndeplini viziunea, Fundația Comunitară
Buzău trebuie să fie o organizație sustenabilă,
cu direcții strategice care să vizeze dezvoltarea
responsabilă și durabilă a partenerilor și
comunității.
Apartenență și colaborare. Ne dorim să creăm o
comunitate a oamenilor implicați și cu spirit de
inițiativa, la nivel de județ, astfel încât buzoienii
să fie mândri că fac parte din aceasta
comunitate.
Inițiativă și implicare. Singura cale de a
identifica resursele ce pot antrena dezvoltarea
comunității buzoiene este încurajarea spiritului
de inițiativă și implicare la nivel local. Fundația
Comunitară Buzău cultivă acest spirit în rândul
comunității sprijinind transformarea ideilor de
dezvoltare locală cu impact pozitiv real pe
termen lung în proiecte fezabile.
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FUNDAȚIA

Valorile
Inovație. Credem în puterea buzoienilor de a
aduce inovația și schimbarea în comunitate
promovand dorința intrinsecă de a face bine
și filantropia că piloni esențiali în acțiunile de
schimbare a comunității pe termen lung.

Rolul Fundatiei Comunitare Buzau în comunitatea locala
Fundatia Comunitara Buzau construieste programe ce identifică si valorifica resurse din
comunitatea buzoiana. De asemenea, conecteaza nevoi cu resurse cu scopul imbunatatirii calitatii
vietii locuitorilor. Fundatia Comunitara Buzau este un finantator independent local pentru ONGurile buzoiene cu proiecte ce sprijina transformarea unui Buzau de care sa fim mandri.

Fundații Comunitare în România
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FINANȚĂRI

Împreună protejăm Buzăul
O campanie de strângere de fonduri organizată
de Fundația Comunitară Buzău în perioada
stării de urgență, în contextul pandemiei cu
COVID-19, în sprijinul spitalelor și centrelor
medicale din județul Buzău. Donații mobilizate:
334 435 RON

Fondul de burse
Fondul de Burse este un program de sprijin
inițiat de Fundația Comunitară Buzău în 2018
pentru elevii cu potențial deosebit din Buzău
dar cu resurse limitate. Donații mobilizate în
perioada decembrie 2019 - decembrie 2020:
15.332 lei

Cauze finanțate
DocRoads - Asociația CulturAll (2019) - primul
atelier de film documentar din România, la
Buzău
Educație de Senzație - Asociația Ținutul
Buzăului (2019) - centru educațional în Beșlii,
comuna Mânzălești
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FINANȚĂRI

Cauze finanțate
Caravana Femeii - Asociația Caravana cu medici (2020)
- caravana medicală la Pătârlagele
Tandemo - Monica Mocanu (2020) - platforma
educationala colaborativa care deschide scoala si
invatarea.
Universal Language - Asociația Kara Dog (2020) creșterea și instruirea câinilor utilitari de căutare și
salvare in situații de urgenta precum și a celor de
companie și însoțire.
Caravana cu Moașe - Asociația Moașelor Independente
(2020) - sesiuni de educație și informare către grupuri
țintă (gravide, cupluri, adolescente) din orașul Buzău și
din împrejurimi.
Salvați Bâsca Mare - Cătălin Câmpeanu (2020) - un
proiect al grupului de inițiativă Călin Dejeu, Cătălin
Câmpeanu, Emilia Câmpeanu, Adrian Militaru
ART 3,14 - Dănuț Solcan (2020) - un proiect al clubului
3,14 de la Colegiul Național ”Bogdan Petriceicu Hasdeu
Pass The Voice (2020) - training gratuit pentru părinții
ai căror copii sunt diagnosticați cu tulburare de spectru
autist (TSA)
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EVENIMENTE

Cercul de Donatori II
Cercul de Donatori ediția a II-a a avut loc pe 11
decembrie 2019, la Hotel Pietroasa în Buzău.
Acest eveniment este o ocazie unică de vedea
LIVE cum ideile se transformă în realitate iar
participanții pot fi parte din această magie. În
plus, aceștia au șansa de a intra în contact cu
oamenii cu inițiativă și spirit civic din Buzău și
cu ONG-urile ce ajută la dezvoltarea
comunității.
Proiectele participante:
ART 3,14 - Dănuț Solcan - Află mai multe
Caravana cu moașe - Asociația Moașelor
independente - Află mai multe
Salvați Bâsca Mare - Cătălin Câmpeanu - Află
mai multe
Donații mobilizate în cadrul Cercului de
Donatori ediția a II-a: 53 307 RON

RAPORT ANUAL 2020 - FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUZĂU

06

DEZVOLTARE

Fondul de Urgență
Mobilizarea Fundației Comunitare Buzău la începutul
pandemiei cu COVID-19, în starea de urgență, s-a
catalizat în Fondul de Urgență, un instrument al
organizației de a mobiliza resurse în caz de forță
majoră, spre beneficiul rapid al comunității.

Fondul de sănătate
Fondul de Sănătate dezvoltat de Fundația Comunitară
Buzău este structura de organizare a intervențiilor
fundației în domeniul sănătății în județul Buzău.
Fondul va include diverse programe iar unul dintre ele
este programul Copii cu Copii ce își propupune să
adreseze problema numărului mare de mame minore
din Buzău.

Fondul de burse
Fundația Comunitară Buzău oferă burse de 5000 de
lei tinerilor din județul Buzău despre care știm că ar
putea mult mai mult cu sprijinul necesar, prin
intermediul ONG-urilor locale care au identificat
acești elevi și studenți și administrează bursele.
Fondul de Burse are 2 runde pe an, fiecare rundă fiind
în beneficiul a câte 10 bursieri.
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CIFRE

606
340 105
RON

75 435
RON

DONATORI

87 043

CHELTUIELI

RON
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DONAȚII

DONAȚII ÎN
NATURĂ
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PLANURI
2021
Fonduri
Fundația Comunitară Buzău își propune să
lanseze în 2021 fondurile tematice (Fondul de
Burse, Fondul de Sănătate) și un fond numit. În
plus, ne propunem să demarăm procedurile de
cercetare și documentare pentru dezvoltarea
Fondului de Mediu.

Sectorul civic local
Pentru că ne dorim să construim o relație cât
mai strânsă cu sectorul civic din Buzău, vom
iniția o platformă de discuții și resurse pentru
ONG-urile și grupurile de inițiativă locale (grup
Facebook) dar și un instrument de mapare a
ONG-urilor - Harta Faptelor Bune.

Donatori
Una dintre directiile noastre de implicare o
reprezinta dezvoltarea filantropiei la nivel
local. Am inceput sa facem aceasta inca din
perioada de grup de initiativa prin organizarea
de evenimente de strangere de fonduri (Cercul
de Donatori, Pranzisorul Boieresc, etc), dar si
crearea de educatie filantropica in randul
donatorilo-persoane juridica.
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Echipa fundației
Mare parte din echipa actuala e reprezentata
de membrii fondatori ai FCBZ. Un tablou ideal
al echipei ar pozitiona membrii fondatori in
board si specialisti angajati in echipa executiva.
De asemenea, ne dorim o echipa de board mai
mare, cu membri din domenii diferite, care sa
fie implicati in activitatea FCBZ cu rol de:
ambasadori, fundraiseri, filantropi, conectati in
comunitate si ale caror voci sunt auzite,
vizionari, solutions-oriented.

Planificare strategică
Fundația Comunitară Buzău își propune să
dezvolte, cu sprijinul ARC și RAF, o planificare
strategică. Aceasta reprezintă cadrul pentru
alegerile și deciziile ce determină identitatea și
direcţia Fundatiei Comunitare Buzau dar și
viziunea asupra imaginii viitoare a organizaţiei.

Evenimente
Evenimente planificate pentru anul 2021
Cercul de Donatori, ediția a III-a, online
(aprilie 2021)
Prânzișorul Boieresc - octombrie 2021
Cercul de Donatori, ediția a IV-a
(decembrie 2021)
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IMPLICĂ-TE

Implică-te în dezvoltarea comunității buzoiene
Sunt mai multe metode prin care poți pune umărul la dezvoltarea comunității buzoiene, fie că
ești o persoană fizică sau reprezinți o companie. Poți să oferi bani, timp, cunoștințe, poți
facilita conexiuni sau poți veni cu idei. Împreună facem din Buzău un loc mai bun pentru copiii
noștri. Donează aici!

Ia inițiativa
Ai o idee pentru comunitatea ta? Implică-te!
Dacă ai un proiect, un plan, o soluție pentru
Buzău, aici e locul potrivit să aplici pentru
finanțare de la Fundația Comunitară.
Contactează-ne!

Fii fundraiser
Organizează o strângere de fonduri sub
umbrela FCBZ pe Galantom: zi ne naștere,
botez, alergare, prânz etc., și direcționează
banii către o cauză apropiată sufletului tău.
Noi te vom ajuta să te asiguri că ONG-ul sau
persoanele ajutate de donația ta își fac
treaba și că orice contribuție este investită
cu un plan în minte, așa încât pic cu pic să
se construiască o schimbare durabilă.
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Direcționează
Ai posibilitatea de a direcționa o parte din
impozitul plătit la stat către o organizație pe
care vrei să o susții. Mai exact, nu plătești
nimic în plus, doar alegi unde să meargă taxele
pe care oricum le dai.
Poți direcționa 3,5% din impozit pe salariu
(pentru persoane fizice) sau 20% din impozitul
pe profit (pentru persoanele juridice).

Conectează
Cunoști pe cineva care ar putea aduce valoare
într-un proiect susținut de Fundația Comunitară
Buzău? Știi o persoană cu inițiativă care are
nevoie de resurse pentru a transforma o idee în
realitate? Cunoști persoane generoase care
caută proiecte în care să investească? Dă-ne un
semn aici:
Email: contact@fcbz.ro, Telefon: 0750 720 049
10

MULȚUMIM!
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