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Fundația Comunitară Buzău

Fundația Comunitară Buzău
este o organizație nonguvernamentală și non-profit
care
construiește
infrastructuri
(fonduri,
programe,
evenimente,
apelul de finanțare etc.) 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.
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ECHIPA/ Descriere despre
rolul în FCBZ
Consiliu Director
Lavinia Iordache, președinte Consiliu Director
Lavinia știe cel mai bine cum să organizeze resursele pentru ca
Fundația să desfășoare activitățile cu succes. De la planificare
strategică până la comunicare, ea se asigură că totul merge
perfect.

Alina Dașu, vicepreședinte Consiliu Director
Alina s-a reîntors la Buzău și își dorește să crească comunitatea
buzoiană. Crede că Fundația este locul potrivit de unde lucrurile
se pot schimba în bine, iar competențele ei de management
sunt cele care dau contur programelor noastre.

Claudiu Vasile, trezorier
Experiența de lucru în ONG-uri internaționale a lui Claudiu
contribuie la a duce mai departe misiunea Fundației. El
demonstrează competențe antreprenoriale excelente și
știe totul despre ce înseamnă strategie sau bugete.

Daniela Andrei, membru Consiliu Director

Dana este de la început în Fundație și suntem aici mulțumită
implicării ei. Ea este omul de bază atunci când vine vorba de
networking. Activitățile ei caritabile sau filantropice reprezintă
exemple care ne inspiră și ne motivează.

Thorsten Kirschner, membru Consiliul Director

Thorsten este expert în dezvoltarea comunitară a Fundației. A
călătorit în jurul lumii, dar a ales să se stabilească la Buzău unde
se implică în proiecte educaționale, de mediu sau de sănătate.
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ECHIPA/ Descriere despre
rolul în FCBZ
Echipa Executiva
Aura Cășaru, Director Executiv
Aura a contribuit la înființarea Fundației și continuă cu determinare
să creeze proiecte cu drag de comunitate. Ea conectează oamenii
cu inițiativă în jurul ideilor frumoase și știe să facă lucrurile
profesionist și cu respect față de ceilalți.

Narcisa Dumitru, Responsabil de comunicare
Narcisa se află printre cei care au pus bazele Fundației. Ea este
responsabilă de strategiile de comunicare care susțin
proiectele din comunitate și creează contexte pentru ca ideile
bune și resursele să se întâlnească și să genereze impact
pozitiv.

Ana Maria Raluca Cojocaru, Coordonator de proiecte
Ana are o experiență profesională diversă și este cea care
face ca proiectele Fundației să respecte întotdeauna
standardele și termenele limită. Cele două valori care o
ghidează sunt disciplina și creativitatea.
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TESTIMONIAL
/ Director
Executiv

TESTIMONIALE/
Despre oamenii
cu inițiativă din
comunitate

„În fiecare zi Fundația îți dă ocazia să
întâlnești oameni motivați și creativi,
cu inițiativă și dorință de a face bine
fără a aștepta ceva în schimb. Acest
bulgăre de zăpadă al proiectelor cu
impact pentru comunitatea buzoiană
devine din ce în ce mai mare și atrage
mereu oameni dornici de implicare ce
îcrează un județ mai bun pentru ei și
copiii lor. Puterea exemplului este un
fascinant mobilizator și motiv de
inspirație pentru cei ce nu au curajul
încă sau au nevoie de un punct de
sprijin în continuarea ideilor dedicate
oamenilor. Cuvântul „împreună” este
unul dintre cele mai frumoase cuvinte
ce caracterizează relațiile, proiectele,
fondurile pe care reușim să le creăm.”

Ne plac oamenii care se implică în proiecte pentru Buzău, vestea bună este că și
buzoienilor le place ideea unei Fundații Comunitare a județului. Așadar, om cu om,
mână de la mână, contribuim în fiecare an la dezvoltarea locurilor în care ne-am
născut, ne educăm și creștem.
Unul dintre modele de implicare și voluntariat este Cristina Ciupercă, ea locuiește în
comuna Scorțoasa și prin Asociația „Tradiție pentru viitor” pe care o conduce a
reușit să readucă copii într-o școală care rămăsese pustie, unde în prezent, se
desfășoară ateliere de lucru împreună cu aceștia.
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Testimonial:
„Îmi
place
foarte mult să mă implic în
educația copiilor. Nu știu
dacă este prin prisma
profesiei, dar acesta este
lucrul pe care vreau să-l fac
în viitor. La noi în comună,
copiii nu aveau posibilități
să participe în mod gratuit
și frecvent la activități
recreative,
ca
să-și
descopere anumite talente.
Asociația noastră este un
punct
de
plecare
în
descoperirea
talentelor
pentru copii”, precizează
Cristina.

Un promotor al educației este Carmen Bornaz, mama
unui elev din Școala Gimanzială „G. E. Palade” din
Buzău. Ea conduce Asociația Părinților școlii și
împreună cu alți voluntari a inițiat proiectul de
amenajare a unui spațiu din curtea instituției de
învățământ într-o zonă dedicată șahului și orelor în
aer liber. În felul acesta, elevii au posibilitatea să
îmbine activitățile școlare din interiorul școlii cu șahul,
știința și mișcarea, stimulându-le creativitatea,
aptitudinile fizice și psihice într-un spațiu dedicat.
Testimonial: „Voluntariatul și activitatea desfășurată
în cadrul Asociației reprezintă de fapt o stare. Este
vorba despre pasiunea de a sprijini sau construi un
proiect, o idee sau un demers, despre mulțumirea
autentică atunci când vezi că proiectele ajung la bun
sfârșit și au impactul pe care ți l-ai dorit, despre
schimbare”, spune Carmen.
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PROIECTE

Fondul de burse Ediția I
Credem că viitorul unei țări depinde de calitatea educației și de conștientizarea
importanței acesteia încă de la cele mai mici vârste. În județul Buzău sunt mulți copii
talentați al căror potențial nu poate fi atins din cauza lipsei de resurse financiare
astfel încât, fără un sprijin exterior, mulți dintre elevi sau familiile acestora nu
îndrăznesc să viseze spre performanță. Din acest motiv, împreună susținem tineri
talentați în drumul lor spre atingerea potențialului maxim. Oferim burse tinerilor din
județul Buzău despre care știm că ar putea mult mai mult cu sprijinul necesar, prin
intermediul Asociațiilor locale care au identificat acești elevi și studenți și
administrează bursele.

Rezultate:
16 aplicații și 7 ONG-uri aplicante dintre care am selectat 10 Bursieri
5 burse în valoare totală de 25.000 lei au fost oferite către elevii talentați
4 organizații partenere ce sprijină Bursierii în desfășurarea proiectelor
Mulțumim juriului format din experți voluntari din comunitate: Nistor Constantin,
Călin Bostan, Monica Mocanu, Grațiela Petcu, Ioana Dumitru.
Sponsori Fondul de Burse Ediția I:
Unimec, Fundația Autonom, Bakery Formare Service
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PROIECTE

Fondul pentru un viitor mai bun în
comunități Buzău

Când? august 2021 - august 2022
Organizații partenere: Fundația Comunitară Buzău, Federația Fundațiile Comunitare
din România (FFCR), Lidl România
Descriere:
Prin Fondul pentru un viitor mai bun în comunități Buzău, ne dorim să aducem
buzoienii mai aproape de obiectivele de dezvoltare ale comunității locale. Încurajăm
grupurile de inițiativă și ONG-urile să colaboreze pentru a crea o schimbare pozitivă
în oraș în domeniile mediu și educație.
Rezultate:
consultări în comunitate cu peste 15 specialiști locali la nivel de educație și mediu
cu ajutorul cărora am trasat direcțiile Fondului la nivelul Municipiului Buzău
8 aplicații ale asociațiilor și grupurilor de inițiativă locale
3 proiecte câștigătoare
Mulțumim juriului, format din experți voluntari din comunitate: Paula Mihai, Mihaela
Sofronea, Maria Stanciu, Tolea Postovei, Tony Nicolae, Thorsten Kirchner.
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PROIECTE

Activism civic în practică - sprijin
pentru cetățenii activi în susținerea
unor servicii publice eficiente și
transparente la nivel local
Când? aprilie 2021 - decembrie 2022
Organizații partenere:
Asociația Centrul Cultural de Politici Europene, Fundația Comunitară Buzău, Fundația
Comunitară Vâlcea, Fundația Comunitară Banatul Montan, Fundația Comunitară
Timișoara, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021
Descriere:
Programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și a capacității
sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării
democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului.
Dezvoltăm un program pilot ce (1) identifică nevoile și prioritățile la nivel local în urma
unui proces de consultare publică (sondaje și focus grupuri), (2) activează,
conectează și formează un nucleu civic la nivelul comunității și (3) derulează un
program extins de leadership și formare pentru a (4) iniția campanii la nivel local
(acțiuni civice, petiții, audieri, activități de advocacy, dar și participare la ședințe
publice, dezbateri organizate, etc.) și monitoriza autoritățile publice locale pentru a
promova decizii de investiții și servicii publice de care să beneficieze comunitatea
unde are loc intervenția.
Rezultate 2021:
un focus grup la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-uri și
reprezentanți ai sectorului civic, în urma căruia s-au identificat 9
priorități/obiective de investiții
un sondaj online despre cele 9 priorități/ obiective identificate în cadrul focusgrupului, la care au fost peste 400 răspunsuri valide ale persoanelor care locuiesc
sau lucrează în județul Buzău
o dezbatere cu cele 5 organizații partenere ale programului cu denumirea „Cum
aducem nevoile cetățenilor mai aproape de investițiile publice locale”
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PROIECTE

Fondul Științescu Buzău ediția 1
Când: septembrie 2021 - septembrie 2022
Organizații partenere:
Fundația Comunitară Buzău, Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR),
co-finanțat de Fundația Româno-Americană (Romanian-American Foundation, RAF)
Descriere:
Fondul Științescu este o mișcare națională de reenergizare a educației STEAM (Științe,
Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică) care îi încurajează pe cei pasionați să le
arate copiilor - prin experiment, activități practice și joc, acea latură a disciplinelor
științifice care de obicei nu este descrisă în manualele școlare. Științescu, al cărui
scop este să îi ajute pe copii să descopere științele, le oferă mentorilor (profesori,
elevi, studenți, profesioniști din toate domeniile) finanțări, resurse, îndurmare, sprijin.
Rezultate 2021:
10 întâlniri de consultare a comunității cu specialiști și experți locali din domeniul
STEAM, în urma cărora am stabilit direcțiile Fondului
9 aplicații ale asociațiilor și grupurilor de inițiativă locale
6 proiecte câștigătoare
Mulțumim juriului, format din experți voluntari din comunitate: Alina Dașu, Mihaela
Sofronea, Mihaela Constantinescu, Tony Nicolae, Robert Brezoaie, Florentin
Mănescu.
Sponsori Fondul Științescu ediția 1.0:
GreenWEEE International, Sly Nutriția, Alchim Pro Expert, Dasha, Unimec, Panosol
Power, Dada Comapel, Grupul Constam, Somaco Grup Prefabricate
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EVENIMENTE

Cercul de donatori, Ediția III
În 3 aprilie 2021, Fundația Comunitară Buzău împreună cu un nucleu de oameni cu
dragoste pentru comunitate a organizat ediția 3 a Cercului de Donatori Buzău.
Acest eveniment a adus la un loc oamenii cu inițiativă și pe susținătorii lor, buzoieni
care cred în potențialul de schimbare în bine a județului nostru. Mai exact, am avut
ocazia să aflăm poveștile a 3 proiecte cu impact în comunitatea buzoiană pentru a
le putea susține cu resurse (bani, timp, cunoștințe, spații, produse, etc.).
Cele trei proiecte participante au fost:
Proiectul „Împreună pentru viitor” inițiat de Asociația Părinților „Sprijiniți Școala”
Proiectul „Mai curat, Râmnicu Sărat” inițiat de Federația Organizațiilor Râmnicene
de Tineret, Educație și Sport - F.O.R.T.E.S
Proiectul „Școala de olărit de la Colți” inițiat de Asociația Centrul de Artă Aluniș
Mulțumim juriului, format din experți voluntari din comunitate: Ana Ioanițescu,
Claudiu Vasile, Claudia Ichim, Catalin Citrea, Dan Solcan, Florina Potîrniche.
Poveștile cauzelor pentru a căror finanțare strângem fonduri ne fac să rezonăm
împreună și să ne susținem semenii care au mare nevoie, în modul în care simțim
și alegem să o facem.

12

www.fundatiacomunitarabuzau.ro

Fundația Comunitară Buzău

FINANȚĂRI

Proiecte finanțate
Școala de Olărit de la Colți
Înființarea unui atelier de olărit în Colți, deschis ca spațiu de lucru artiștilor în regim de
rezidență și școală, unde vor avea loc cursuri, workshop-uri, ateliere de olărit
vizitatorilor și copiilor.
Concept:
Reînnodarea tradiției ceramicii pe Valea Buzăului înființând primul atelier de olărit în
Colți deschis ca spațiu de lucru artiștilor în regim de rezidență și școală
Cine:
Asociația Centrul de Artă Aluniș, responsabil de proiect Iulia Iordan
Când și unde:
Începând cu 2021, Centrul de Artă Aluniș
Scop:
Promovarea unui turism responsabil în Munții Buzăului și creșterea comunității locale
prin artă și cultură respectând și integrând tradițiile și elementele autentice
românești ale zonei.
Școala de Olărit de la Colți (2021)
REZULTATE:
Pe lângă impactul cultural, Școala de Olărit de la Colți are o importantă
componentă socială de a ajuta la dezvoltarea zonei, comunității locale și a oferi
sprijin celor aflați în situații vulnerabile
Școala de Olărit devine un obiectiv turistic atrăgând vizitatori numeroși în zonă și
creând condițiile propice dezvoltării și altor inițiative locale
Oferirea de cursuri și ateliere de ceramică și olărit, terapie prin artă gratuite
copiilor din sistemul de ajutor de stat prin parteneriatul cu DGASPC Buzău
Suma finanțată de Fundația Comunitară Buzău: 6 444 RON
Cum: Cercul de Donatori Buzău, ediția 3
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FINANȚĂRI

Proiecte finanțate
Împreună pentru viitor
Transformarea unei zone din curtea Școlii Gimnaziale „G.E. Palade” Buzău într-un
spațiu verde dedicat șahului. Proiectul vine în întâmpinarea elevilor școlii practicanți
ai acestui sport complex.
Concept:
Reabilitarea curții școlii prin amenajarea unei zone dedicate atât activităților
educative în aer liber, cât și practicării șahului. Ideea acestui proiect a apărut din
dorința elevilor de a-și desfășura o parte dintre activitățile non-formale în aer liber
(ecologie, educație pentru sănătate, educație fizică și sport, educație plastică, etc.),
dar și de a se recrea într-un spațiu atractiv.
Cine:
Asociația Părinților „Sprijiniți Școala” APSS, responsabil de proiect Carmen Bornaz
Când și unde:
Începând cu 2021, Școala Gimnazială „G.E. Palade” Buzău
Scop:
Punerea în valoare a unei zone din curtea școlii insuficient folosită, cultivarea
interesului pentru șah prin amenajarea zonei cu mese de șah în aer liber, creșterea
calității actului educativ prin utilizarea spațiului verde în cadrul orelor de curs pentru
elevii școlii.
Împreună pentru viitor (2021)
ÎN CIFRE:
1 teren de 135 metri pătrați, reabilitat și transformat în spațiu funcțional
4 mese de șah amplasate în curtea școlii
16 voluntari
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FINANȚĂRI

Proiecte finanțate
Împreună pentru viitor (2021)
REZULTATE:
Punerea în valoare a unei zone din curtea școlii insuficient folosită
Cultivarea interesului pentru șah prin amenajarea zonei cu mese de șah în aer
liber
Creșterea calității actului educativ prin utilizarea spațiului verde în cadrul orelor
de curs pentru elevii școlii
Elevii au posibilitatea de a îmbina activitățile școlare din interiorul școlii cu șahul,
știința și mișcarea, stimulându-le creativitatea, aptitudinile fizice și psihice într-un
spațiu dedicat
Suma finanțată de Fundația Comunitară Buzău: 5 580 RON
Cum: Cercul de Donatori Buzău, ediția 3
Date de contact:
Sediu social: Str. Spiru Haret nr. 8, mun. Buzău, județul Buzău, 120260
Email: asociatia.sprijiniti_scoala@yahoo.com
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Scoala%20Generala%20G.E.%20Palade/25804080
4854742/
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FINANȚĂRI

Proiecte finanțate
Mai curat, Râmnicu Sărat
Implementarea unui plan integrat de mediu, care să conducă la generarea unei
strategii de mediu și a unui plan de măsuri de mediu pentru Râmnicu Sărat.
Concept:
Reabilitarea curții școlii prin amenajarea unei zone dedicate atât activităților
educative în aer liber, cât și practicării șahului. Ideea acestui proiect a apărut din
dorința elevilor de a-și desfășura o parte dintre activitățile non-formale în aer liber
(ecologie, educație pentru sănătate, educație fizică și sport, educație plastică, etc.),
dar și de a se recrea într-un spațiu atractiv.
Cine:
Federația Organizațiilor Râmnicene de tineret, educație și sport - F.O.R.T.E.S,
responsabil de proiect Volodea Mateevici
Când și unde: Proiect în derulare
Scop:
Promovarea unei viziuni pro-ecologică, responsabilă în relația cu mediul înconjurător
a cetățenilor și entităților care trăiesc și își desfășoară activitatea în municipiul
Râmnicu Sărat.

Mai curat, Râmnicu Sărat (2021)
ÎN CIFRE:
Minim 60 de parteneri care se vor constitui într-un grup Partenerial de Mediu
Peste 1 000 de voluntari care vor acționa în colaborare cu cele 21 de asociații de
proprietari
7 ONG-uri implicate
9 instituții publice locale care vor colaborare în implementarea proiectului
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FINANȚĂRI

Proiecte finanțate
Mai curat, Râmnicu Sărat (2021)
REZULTATE:
Creșterea nivelului de informare a cetățenilor cu privire la situația mediului în
Râmnicu Sărat
Implicarea rețelei parteneriale „Mai Curat, Râmnicu Sărat” în activități de protejare
a mediului înconjurător, elaborarea unei viziuni strategice pe termen mediu și
lung, însoțită de un plan integrat de măsuri pentru protejarea mediului
înconjurător
Creșterea nivelului de participare la viața comunității prin activități de ecologizare
și conservare a mediului
Suma finanțată de Fundația Comunitară Buzău: 5 580 RON
Cum: Cercul de Donatori Buzău, ediția 3
Date de contact:
Sediu social: Str. Tudor Vladimirescu nr. 20, mun. Râmnicu Sărat, județul Buzău
Email: fortes.rms@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/FederatiaFORTES/
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DEZVOLTARE COMUNITARĂ/
Harta Faptelor Bune, Seria
de ateliere gratuite pentru
ONG-uri și grupuri de
inițiativă, Conectarea
inițiativelor din comunitate
Harta Faptelor Bune
Fundația Comunitară Buzău conectează oameni implicați și dezvoltă rețele de
lideri cu inițiativă, iar ca acest lucru să se întâmple am demarat un proces de
identificare a organizațiilor și grupurilor de inițiativă buzoiene numit Harta Faptelor
Bune. Începând din februarie 2021 am lansat un formular de înscriere cu scopul de
a colecta date corecte despre organizațiile buzoiene active, astfel reușind să
transmitem către acestea informații despre: apeluri de proiecte, finanțări
nerambursabile, cursuri gratuite pentru creșterea capacității organizaționale,
evenimente de fundraising, donatori și voluntari.
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Seria de ateliere gratuite pentru ONG-uri și grupuri de
inițiativă buzoiene
În septembrie 2021, Fundația Comunitară Buzău a început un program lunar de
workshop-uri gratuite menite să sprijine dezvoltarea ONG-urilor din județul Buzău,
în colaborare cu specialiști buzoieni.

Primul atelier „Cum să crești impactul ONG-ului prin branding” a fost susținut de
Liviu Vasilescu care de peste 7 ani creionează identități vizuale emblematice și de
impact afacerilor și antreprenorilor locali, fiind specializat în design de logo și
identitate de brand. Acesta le-a împărtășit participanților despre cum se
construiește și când începe procesul de branding, despre motivele pentru care
activitatea de branding este fundamentul oricărei organizații de succes și care sunt
diferențele dintre branding și marketing.

În octombrie 2021, a avut loc cel de-al 2-lea atelier dedicat fotografiei și
importanței acestei arte în a promova activitățile unei organizații. Atelierul a fost
susținut de Auraș Mihaiu, fotograf profesionist, care se implică activ în susținerea
proiectelor ce dezvoltă zona nordică a județului Buzău, Auraș a lansat în acest an
PaddleFest, primul festival de sporturi acvatice pe lacul Siriu.

În noiembrie 2021, am organizat cel de-al 3-lea atelier dedicat rețelelor sociale și
importanței acestora în a promova activitățile unei organizații. Atelierul a fost
susținut de Daniel Tănase - autor și consultant de afaceri și financiar, pasionat de
fotografie, autor a două cărți de educație financiară, care a lucrat la dezvoltarea mai
multor afaceri și proiecte antreprenoriale, iar în prezent își continuă activitatea de
consultanță de afaceri și financiară pentru IMM-uri.

În ianuarie 2022, a avut loc cel de-al 4-lea atelier gratuit de Fundraising, strângere
de fonduri pentru ONG-uri. Atelierul a fost susținut de Marilena Gheorghe. Marilena
este inginer constructor și marketing manager și de 20 de ani ajută companii
multinaționale și antreprenori români să-și lanseze și să-și promoveze serviciile și
produsele. Atelierul a conținut informații despre modalități concrete de a strânge
fonduri pentru organizația ta, sfaturi și trucuri referitoare la opțiunile posibile de
Fundraising, abordarea cu profesionalism a procesului de strângere de fonduri.
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REZULTATE

48 Donatori individuali
20 Companii cu care am semnat contracte de sponsorizare
Evenimente organizate:
1 Cerc de Donatori Buzău, ediția a III-a
3 Ateliere gratuite pentru ONG-uri și grupuri de inițiativă organizate în
colaborare cu specialiști buzoieni
8 Granturi acordate
1 Proiect de mediu
3 Fonduri în curs de implementare (Fondul Științescu Buzău, Fondul pentru un
viitor mai bun în comunități Buzău, Fondul de Burse ediția I)
282.933 lei Valoare fonduri strânse din comunitate (pentru acordarea de
granturi în anii 2021 și 2022)
73.879 Total sprijin financiar acordat comunității în 2021
138.366 Costuri de funcționare (112.608 resurse umane și 25.758 costuri
administrative)

PARTENERI
Parteneri instituționali: ARC, RAF

Fundația Comunitară Buzău este membru Federația Fundațiile Comunitare din
România (FFCR)
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IMPLICĂ-TE
Ia inițiativa!
Ai o idee pentru comunitatea ta?
Un proiect:
Educație. Mediu. Sănătate. Acestea sunt principalele priorități ale Fundației
Comunitare, noi le-am ales deoarece am cercetat nevoile comunității și știm că
este loc de îmbunătățire în aceste domenii. Vino cu ideile tale, ne consultăm și
putem da startul unor noi inițiative pentru Buzău!
Un plan:
Te gândești că te-ai putea implica mai mult pentru societate? Îți place să faci parte
dintr-o rețea colaborativă? Fundația Comunitară Buzău susține oamenii cu
inițiativă din comunitate, așa ca nu ezita și colaborează cu noi!
O soluție:
Pentru că problemele din comunitate pot avea și soluții, noi credem în spiritul de
inițiativă al buzoienilor și în faptul că împreună putem schimba lucrurile în bine.
Aici e locul potrivit să aplici pentru finanțare de la Fundația Comunitară Buzău.
Contactează-ne! Email: contact@fcbz.ro, Telefon: 0757 828 327.
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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 noi și copiii
noștri.
Donează
Fondul de Burse
Alege să investești în educația
copiilor și tinerilor din județul
Buzău. Poți dona pentru unul
dintre cei 10 elevi talentați, dar
fără
posibilități
materiale,
sprijiniți de noi. Am creat
Fondul de Burse pentru a oferi
oportunități
educaționale
acestor copii și tineri buzoieni.
Fondul Științescu
Fundația Comunitară Buzău finanțează
proiecte dedicate elevilor din clasele 0XII care fac studiul științelor și artelor mai
atractiv pentru aceștia. Mai exact, oferim
granturi (finanțări nerambursabile) către
asociații/ organizații sau grupuri de
inițiativă ce doresc să implementeze
proiecte educaționale care stimulează
pasiunea pentru educația STEAM (știință,
tehnologie, inginerie, arte, matematică)
în rândul copiilor și tinerilor.
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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: 0757 828 327.
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Devino mentor
Apreciem oamenii cu expertiză
în diverse domenii, fie că este
vorba
de
educație,
antreprenoriat, arte și nu
numai, credem în potențialul
de implicare al acestora. Dacă
ai o specialitate într-un anumit
sector și timpul îți permite, te
poți implica în a oferi sesiuni de
mentorat și îndrumare pentru
tinerii buzoieni din cadrul
Fondului de Burse al FCBZ.

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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