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Anul 2015 a fost un an de creștere și explorare pentru Fundația Comunitară 
Mureș.

Rolul nostru a fost doar de a crea legături între donatori și cei care schimbă jocul 
sau comunitatea. Anul 2015 s-a împărțit în 2 capitole mari: proiecte comunitare 
și proiecte de fundraising. 

În paginile acestui raport veți vedea povești frumoase și oameni activi care vor 
binele comunității din care fac parte.

OAMENII DIN SPATELE FCMUREȘ
 
Sandor Gal:
Un nou an frumos pentru Fundația Comunitară Mureș.
Oameni care sau implicat mai mult în comunitate și organizații care au văzut 
puterea în munca împreună.
În 2015 am lansat 2 proiecte noi cum ar fi Academia Velo și Pedalează pentru un 
scop bun, care arată trendul ascendent al bicicletei în oraș.

Ștefan Molnar:
Anul 2015 a adus lucruri frumoase în comunitate. La Reghin un grup de oameni 
activi au reușit să aducă 6 idei la nivel de implementare, punând bani împreună. 
Asta a născut alți oameni care au decis să se implice mai mult și să propună 
proiecte. Pentru oamenii aceștia trebuie să existe Fundația Comunitară Mureș. E 
plăcerea cea mai mare să cunoști asemenea oameni.

Hunor Imecs:
În luna aprilie 2015 am înscris primul meu proiect de fundraising la                
Swimathon.MS.
Scopul acetui proiect era să mobilizăm 2500 de lei pentru o familie căreia i-a 
explodat apartamentul în luna decembrie 2014. Împreună cu prietenii mei am 
reușit să strângrem aproape întreaga sumă. Am strâns în total 2250 lei. Prima 
mea experinta in fundraising s-a sfârșit cu succes și eram entuziasmat și mai 
mult după ce am văzut că din această sumă familia nevoiașă va avea frigider, 
microunde și alte echipamente electrocasnice. 
Am decis că vreau să ajut și mai mult. 
Astfel, pasiunea mea pentru bicicletă și comunitate, s-a transformat în job. Am 
devenit coordonator al programului Academia Velo. În cadrul acestui program 
am vizitat 13 licee. În luniile noiembrie, decembrie în ciuda frigului am ținut cur-
suri teoretice și practice pentru 80 de liceeni. Ținând cursurile am dobândit 
cunoștințe tehnice în ceea ce privește educarea elevilor, aplicarea cunoștiințelor 
în practică și nu în ultimul rând toate acestea au contribuit la dezvoltarea mea 
personală, ceea ce consider eu cel mai important lucru pentru un student, viitor 
economist. Îmi place să dau cunoștințele mele mai departe și să dezvolt          
abilitățile eleviilor deplasându-se pe bicicletă pe străzile publice.
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PROIECTE COMUNITARE



Un eveniment care aduce în același loc oameni 
cu cariere de succes, cu povești frumoase și 
oameni care doresc să schimbe comunitatea în 
bine.

Anul 2015 a avut 3 evenimente organizate: 2 
TEDxTârguMureșSalon și 1 TEDxTârguMureș-
Women.

Johann Stan, curator
Impact: Evenimentul din 12 septembrie 2015, 
susținut de FCMureș, a avut peste 100 partici-
panti, respectiv 12 conferențiari. S-au abordat 
teme diverse, de la viitorul internetului, până la 
posibilitatea de a lucra ca programator fiind orb 
sau chiar despre povestea SMURD. 

Participanții s-au dus acasă entuziasmați și cu o 
dorință de a contribui mai mult în diferite 
proiecte din comunitate.
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Academia Velo este un program original de educație 
rutieră pentru bicicliști, în special pentru elevii de 
peste 14 ani, cei mai vulnerabili din trafic. Academia 
Velo a pregătit  82 de elevi din liceele din orașul Târgu 
Mureș care au primit un permis de biciclist pentru a le 
certifica realizarea cursului.

Programul este finanțat de către Heineken pentru 
Comunități, al 2-lea proiect câștigat de Fundația 
Comunitară Mureș.

Copii participanți la Academie dobândesc abilități de 
conducere a bicicletei cât și încredere în sine, astfel ei 
devin participanți la trafic mult mai atenți.

Din 2015 sa realizat un manual pentru instructorii 
Academia Velo, destinat profesorilor, elevilor și 
părinților. Totodată sau efectuat chestionare pentru a 
afla cunoștiințele dobândite de cursanți.

Mihai, 17 ani: “Deși nu este un program cunoscut și a 
trebuit să aflu din partea unei rude de acest proiect, 
consider că informațiile primite sunt foarte utile, atât 
pentru cicliști, cât și pentru șoferi. Ca și ciclist pot 
spune că am aflat unele lucruri noi pe care chiar nu le 
știam, deși practic ciclismul de performanță și mă 
expun aproape zilnic traficului de pe șosea. Am zis că 
informațiile sunt utile și pentru șoferi deoarece aceștia 
pot afla modalitatea de gândire a cicliștilor și pot 
reacționa în acest mod, dar sunt conștienți și de 
vulnerabilitatea de care dau dovada aceștia. La Aca-
demia Velo se popularizează bicicleta, care nu este 
destul folosită la noi în țară.”

În toamna anului 2015 am organizat prima ediție 
Pedalează pentru un scop bun, la care au participat 
100 de bicicliști. Scopul acestui eveniment a fost de a 
strânge bani pentru programul Academia Velo - curs 
de educție rutieră pe bicicletă pentru tineri cu vârste 
cuprinse între 1418 ani. Am reușit să strângem 2000 
lei. Datorită evenimentului am vizitat 13 licee și 
realizarea unui sondaj despre obiceiurile eleviilor de a 
se deplasa la școală.
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PROMOVARE
U R B A N A

)

Raluca, voluntar,  ne scrie:

”Promovare Urbană a fost un proiect tare intere-
sant pentru că am pornit întro adevarată călătorie 
în propriul oraș. Am descoperit informații și legen-
de despre care nici nu știam că există întrun orășel 
așa de mic. Am muncit întro echipă ca să le 
arătăm reghinenilor câte nu știu despre orașul în 
care locuiesc și am reușit să creem cea ce alte 
orașe nu au. Am învățat destul de multe prin acest 
proiect, dar cel mai interesant moment a fost 
acela când te ascultă turiștii curioși.”

Andrada Dumitru, voluntar,  ne spune:

”Să fiu voluntar în cadrul proiectului Promovare 
Urbană mi-a adus multe beneficii. Am aflat lucru-
ri interesante despre meseria de ghid turistic și 
pașii pe care trebuie să îi urmez pentru a deveni 
unul. Cel mai important lucru este că miam 
descoperit orașul aflând lucruri noi și docu-
mentândumă. Am avut contact și cu persoane din 
orașe diferite cărora leam prezentat căteva puncte 
turistice din Reghin. Munca la acest proiect a fost 
foarte interesantă,educativă și ma ajutat la comu-
nicare și la expunerea în fața unui grup de 
persoane.”

Anul 2015 a lansat 2 produse ale proiectului: 
harta tipărită cu ghidul audio și siteul web.

Harta tipărită conține 5 coduri QR care duc la 5 
ghiduri audio despre obiective turistice și  cultur-
ale din Reghin.

Planurile viitoare sunt de a crea ghiduri audio în 
limba engleză.

www.promovareurbana.ro
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După ce am primit 35 de calculatoare complete 
de la o companie multinațională am decis să 
dăm mai departe PCurile pentru organizații din 
județ care au nevoie de ele.

Am lansat un apel de proiecte unde s-au înscris 
16 organizații, care au primit între 1 și 4 calcula-
toare. 

Daniel Maier, Fundația LOC: “Copiii sunt bucuroșii 
și mulțumitori pentru calculatoarele primite.

Pentru cei mici calculatoarele se folosesc ca și o 
recompensă și cu ajutorul calculatorului învață 
culorile, diferitele tipuri de animale și dexteritate  
în folosirea  mouseului și a tastaturii.

Copii mai mari folosesc calculatorul în special 
pentru școală și socializare. Pentru școală ei folos-
esc calculatoarele pentru a face referate iar pentru 
socializare ei pot sa țină legătura cu colegii și pro-
fesorii pe Facebook.

Calculatoarele sunt folosite și de educatori care 
lucrează cu copii pentru a crea rapoarte și pentru 
a se informa despre activitățile care urmează să le 
facă cu copii.”

PCuri PENTRU ONGuri

11



12

PROIECTE COMUNITARE



Critical Mass a devenit evenimentul de adunare 
și afirmare a bicicletei în Târgu Mureș. De 2 ori pe 
an, peste 2000 de bicicliști, cu vârste de la 3 ani în 
sus petrec câte o duminică în centrul orașului, 
participă la tombole, se mândresc cu bicicletele 
lor, își demonstrează abilitățile și multe altele.

Anul 2015 a fost primul an în care am organizat 
Pedalează pentru un scop bun pentru mobiliza-
rea de fonduri pentru Academia Velo, cu peste 
90 de participanți.

Klaus Birthler, director Asociația unDaVerde:

”La Critical Mass de fapt neam dat seama cât de 
mulți bicicliști sunt în Tîrgu Mureș,  și cât de mult 
doresc să se deplaseze cu bicicleta.  Pâna atunci 
nu am conștientizat acest lucru. 
Advărul este că neam cunoscut între noi, bicicliștii, 
și în localitate nu observ mare diferență, 
în cotidian. Însă la acest eveniment se adună 
foarte mulți și sunt din ce în ce mai mulți.
Unul dintre rezultate este cunoașterea cu 
Fundația Comunitară Mureș și realizarea proiect-
ului MureșOnBike, care a însemnat montarea de  
rastele pentru parcarea bicicletelor în multe 
locații din oraș. Acest proiect a adus o 
îmbunătățire la infrastructura ciclo din oraș cât și 
la organizarea a câte 2 evenimente Critical Mass 
pe an. Așa am ajuns să ne cunoaștem toți activiștii 
care vor biciclete în oraș.”
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Ediția a 5a a SWIMATHON.ms organizată de 
Fundația Comunitară Mureșa avut Eroi care au 
înotat, au donat și au aplaudat.

La ultima ediție sau înscris 11 proiecte din 
diverse domenii.

Cele 17 echipe care au înotat pentru proiecte au 
fost:  Yuppi Swimmdrome, H2O TEAM, JONA-
THAN, Up for Down, Stefania, BestFriends, 
Divers, Rotaract Club Teka, Voluntarii Alpha, MINI 
– MAX, Buckner Tîrgu Mures și Tarnaveni, 
SzivárványCurcubeu,  Beszélő könyvek Cărți grăi-
toare, Perseverența, Friends for Alpha, Friends 4 
Ever și Amazing Helpers.

Ca o noutate în acest an Fundația Comunitară 
Mureș a oferit un fond de dublare a sumelor 
strânse de echipe pentru proiecte.  Cele 3 echipe 
care au obținut dublarea fondurilor sunt: H2O 
TEAM care au înotat pentru proiectul unei gră-
dinițe, obținând o dublare de 2000 de lei; echipa
JONATHAN a obținut 1500 de lei pentru proiect-
ul O viață pe două picioare; 1000 de lei pentru
echipa Up for Down, susținători au proiectului 
Centrul Down.

Echipele Minimax și Friends for Alpha au primit 
câte 100 lei pentru câștigarea concursului de 
ștafetă la SWIMATHON.ms.

Totalul mobilizat pentru cele 11 proiecte este de 
27.701 lei, incluzând fondul de matching.

Bazinul olimpic din Complexul de Agrement 
Mureșul a fost plin de valuri pentru că au fost 
făcute 982 de ture pe parcursul a celor 2 ore de 
competiție.
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Evenimentul organizat pentru prima dată în 
județul Mureș în anul luna aprilie 2015 a reușit să 
aducă împreună oamenii care să sprijine 3 
proiecte frumoase din comunitate cu 16.000 lei.

Cele 3 proiecte au fost: Camera K’ARTE, Scrima 
mureșeană și O șansă pentru viitor.

Eliodor Moldovan, Asociația K’ARTE:
“Susținerea primită prin Cercul de Donatori 
Mureș, via Fundația Comunitară Mureș, ne-a 
permis să implementăm nu mai puțin de 9 
expoziții în Camera K'ARTE, în a doua jumatate a 
anului 2015. Diversitatea proiectelor expozițio-
nale, faptul că am propus artiști debutanți, emer-
genți dar și consacrați, cu origini mureșene sau 
activi pe scena internatională de artă, inclusiv un 
artist precum Dan Perjovschi, a fost un mare 
câștig pentru noi, pentru comunitate și, sperăm, 
inclusiv pentru FCM și donatorii care ne-au 
susținut și cărora le mulțumim.

Scrima mureșeană, un proiect al Asociației Dr. 
Antal Pongracz a primit finanțare pentru dotarea 
cu echipamente a unei echipe de scrimă.
O șansă pentru viitor al Fundației Buckner 
Târnăveni parte din proiectul Generații, și-a 
propus să strângă fonduri pentru organizarea 
unui program de afterschool pentru elevi defa-
vorizați dintrun bloc dărăpănat.

În noiembrie 2015 am organizat al doilea eveni-
ment Cerc de Donatori care a sprijinit cu 12.500 
de lei: o grupă de dans pentru persoane cu 
dizabilități, a reparat un simulator de accidente 
CRASH, și un proiect care aduce teatrul în cart-
ierele mureșene, iar rezultatele lor se vor vedea în 
2016.”
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Cele 2 evenimente din anul 2015 au adus în fața 
comunității de donatori recurenți 6 proiecte care 
au adus valoare comunității. 

Cu ajutorul Fundației Studium, Grupului de iniția-
tivă pentru Copii Zâmbăreți, Asociației UnDaV-
erde, Asociației Vertigo, Asociației Pronutritie și 
Grupului de Inițiativă Joburi pentru Viitor:  250 
de copii  de grădiniță au învățat cum să se spele 
corect pe dinți și au primit carnețele de colorat ca 
să nu uite ;  200 de copii au primit cărți cu povești 
scrise de ei, adică dintr-o temă au creat o carte;
bicicliștii din Reghin au la dispoziție 3 trasee în 
pădurile din Reghin unde se pot bucura de 
natură împreună cu familia și prietenii; 500 de 
elevi vor învăța ce este alimentația corectă de la 
specialiști în nutriție; 90 de elevi vor crea anchete 
documentare despre joburile din Reghin pentru 
a face o alegere informată privind viitorul lor, 
tinerii și nu numai se vor da pe o tiroliană cu 
condiția de a ține Pădurea Rotundă curată.
Cele  6  proiecte  au  primit  finanțări  de  20.000  
lei  în  total  pentru  a  duce  la  bun  sfârșit activi-
tățile.
Anual lansăm 2 apeluri de proiecte pentru câte 3 
proiecte.

Bianca, voluntar, coordonator al proiectului Copii 
Zâmbăreți: ”Copiii în lumea cărților a fost un 
proiect pe care noi l-am făcut cu mare drag, 
pentru că a stârnit un val puternic de creativi-
tate și entuziasm față de scris și lectură, în 
rândul copiilor, dar și al profesorilor și al 
nostru. O profesoară ne-a povestit, cum con-
cursul i-a dat avânt uneia dintre elevele 
câștigătoare, care a devenit dintr-o dată mult 
mai activă în timpul orelor. Asemenea reacții 
ne fac să credem, că proiectul nostru și a atins 
scopul.”
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Proiectul ”Generații” - Centrul Comunității a fost 
implementat de Fundația Buckner România, cu 
ajutorul financiar din partea Fundației Principesa 
Margareta și al Fundației Comunitare Mureș.

Începând cu acest an, Fundația Buckner, a preluat 
Metoda Generații, incluzând în cadrul Centrului 
de zi un număr de 16 voluntari vârstnici, dornici 
să îi ajute pe cei mici la  teme, dar și să le ofere 
din experiențele lor de viață. 

Astfel, cei 40 de copii ai Fundatiei Buckner au 
alături de ei bunici care îi îngrijesc și le îndrumă 
pașii spre o viață mai bună.

Miruna, 12 ani clasa a6 -a:
“Mam bucurat mult când am început acest pro-
gram mai ales că doream demult să revin la 
Centru după anii și amintirile pe care leam trăit 
aici. Că întodeauna suntem primiți cu bucurie, 
toată lumea vorbește frumos, politicos, suntem 
întrebați, ascultați și primim sfaturi bune pentru  
viața. Este foarte bine că ne facem temele aici,  
acest lucru ma ajutat pe mine foarte mult , chiar 
am reușit să primesc mențiune  anul acesta.
Voluntarii, pe mine mau ajutat foarte mult  atât la 
scris cât și la citit, de fiecare dată când citesc o 
lecție  îmi atrag atenția să respect semnele de 
punctuație și întotdeauna când citesc lecția la 
școală îmi aduc aminte să respect semnele de 
punctuație și asta datorită voluntarilor seniori. 
Discuțiile pe care le avem cu ei mi se par intere-
sante și îmi place săi ascult atunci când ne 
povestesc cum erau ei când erau ca noi. Au sfaturi 
bune pentru noi și ne doresc numai binele, neam 
atașat de ei și ne bucurăm că se ocupă de noi și au 
răbdare cu noi. Ne învață să fim oameni buni și să 
ne comportăm frumos cu oamenii mari și cu 
copiii.”
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O mobilizare a celor mai frumoși dansatori din 
România și a 2 super cunoscuți dansatori din 
lume Mr. Wiggles din Statele Unite ale Americii și 
Lil’Jazz din Brazilia, a creat a 2a ediție a concursu-
lui de dans STREET GROOVE JAM care sa des-
fășurat în decembrie 2015 cu peste 300 de par-
ticipanți.

Pentru organizarea concursului sau colectat 
taxele de participare prin platforma de plăți 
online care a adunat 9.200 lei de la indivizi și 
15.150 lei de la companii. Astfel Fundația Comu-
nitară Mureș a devenit partenerul organizațional 
alături de Casa de Cultură a Tineretului George 
Enescu din Reghin pentru suportul financiar și 
legal.

Pe lângă beneficiul adus comunității de dansatori 
din România, toate unitățile de cazare au fost 
ocupate în Reghin în perioada 46 decembrie 
2015.
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Programul național YouthBank a făcut fapte 
frumoase la Târgu Mureș și Reghin. Cu 2 echipe 
de tineri liceeni sau mobilizat peste 20000 de lei 
care au ajuns la 12 proiecte din licee.

Competențele dobândite de liceeni au fost nece-
sare pentru a suplini nevoile lor de interacțiune, 
de organizare și de a deveni adulți implicați în 
comunitate.

Raluca Demeter, membru YouthBank Reghin:
”YouthBank – de la necunoaștere la experiență. În 
acest program am devenit dintrun simplu elev, un 
mic întreprinzător. A fost primul an în care pro-
gramul YouthBank a apărut in orașul nostru, de 
aceea a fost cam greu să facem față tuturor 
provocărilor. Dar am învățat multe și cred că 
fiecare dintre noi a acumulat o experiență unică.

Am cunoscut multe persoane deosebite, am legat 
noi prietenii și am înțeles cum se lucrează într-o 
echipă. De asemenea am înțeles și ce înseamnă să 
lucrezi printre sau cu oamenii mari. Am învățat ce 
înseamnă să muncești, să comunici, să ai respons-
abilități, să iei inițiativă, sa primești termeni 
limită, să fii refuzat de nenumărate ori, să cunoști 
valoarea banilor, să ajuți comunitatea, să duci 
niște proiecte pâna la final și multe altele. Dar pe 
lânga toată munca depusă am avut timp și de 
distracție și cunoaștere. A fost un program care 
m-a dezvoltat pe mine ca persoană, mi-a dat frâu 
liber imaginației și mi-a deschis noi uși. Chiar 
dacă la început eram sceptică în privința acestui 
program, acum mi-am schimbat părerea și mă 
bucur că fac parte din echipa. La finalul primului 
an pot spune că am puțină experiență în tot ceea 
ce implica spiritul YB. A fost un prim an interesant 
și sper ca pe viitor să progresăm.”
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GRANTURI  ALE  FC  MUREȘ,

Nr.

1

2

3

4

5

6

2

3

4

10

11

12

13

14

15

5

17

18

19

20  

Program/fond finanțare

Abonament pentru Comunitate

Abonament pentru Comunitate

Abonament pentru Comunitate

Abonament pentru Comunitate

Abonament pentru Comunitate

Abonament pentru Comunitate

Biserica Evanghelică

Card comunitar

Swimathon

Swimathon

Swimathon

Swimathon

Swimathon

Swimathon

Swimathon

Cerc de donatori

Cerc de donatori

Cerc de donatori

Cerc de donatori

Cerc de donatori

, Organizația finanțată

Fundația Studium

Grupul de inițiativă pentru
copii zâmbăreți

Asociația Unda Verde

Asociația Pro Nutriție

Asociația Vertigo

Grupul de inițiativă Joburi
pentru Viitor

Parohia Evanghelică Reghin

Societatea Carpatina Ardeleană

Clubul Sportiv MiniMax

Asociația Divers

Asociația Mișcare Tabăra Yuppie

Asociația Down Mureș

Fundația Alpha Transilvania

Asociația Rotaract Club Teka
Târgu Mureș

Grădinița Ștefania

Asociația Dr. Progracz Antal

Asociația K`ARTE

Asociația HIFA

Asociația TATRU 3M

Asociația Rotaract Club Teka
Târgu Mureș

Proiect

Prietenii dințișorilor

Povești scrise de copii
pentru copii

Sănătate ca pe roate

Revoluție în farfurie

Tiroliana Reghineană

Joburi Pentru Viitor

Salvați cel mai vechi simbol al
Reghinului

CTR. 683/26.12.2014

Procurare de echipamente
sportive

Centrul Impulsuri Comunitare

Tabăra Yuppie

Centrul de zi Up for Down

Împreună pentru Fundația
Alpha

Proiecția Film Fără Sonor:
Din grozăviile lumii

Împreună pentru grădiniță

Scrima mureșană

Arta contemporană în camera
K`ARTE

Dansul Roților

Teatru în fața blocului

Renovare Crash

Suma în lei

1890

2700

4847

2430

3789

3087

370

258

600

3960

3618

1197

4040

2851

1073

730

5952

3600

3600

3600

, ,
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Nr.

6

Program/fond finantare

YouthBank

Organizația finanțată

Moldovan Adrian

Fundația pentru Implicarea
Tinerilor

Tăurean Mária-Kinga

Interact Club Târgu Mureș
”Renașterea”

Andrea Năznean

Gliga Mirona

Nagy Imre László

Asociația Euro Centrum

Asociația Ioan Bojor

Frunză Simona

Todoran Rozalia

Asociația Ioan Bojor

Asociația MagiCamp

Nume proiect

M.D. Eden Foundation

Youth Bank Reghin

Unirea`s Sporty Family

American Night

Prom Night

Drama Fest

Ziua Antreprenoriatului

Să înlăturăm ignoranța!

Cultivarea căpșunului în scop
caritabil

Descoperă-ți orașul

Youth Cinema

Festivalul dulciurilor

Colectiv

Suma în lei

730

6050

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

945

, , ,
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