
Un program finanțat de:

FONDUL pentru 
un viitor mai bun 

în comunități
la final de drum



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 Vaslui a acestei 
ediții, la final de drum.



Facem bine pentru Vaslui

Încurajăm educația în toate formele 
prin care poate crește spirite, 
consolida valori sau hrăni vise

ÎN EDUCAȚIE

Conectăm oamenii cu idei, 
inițiativă, pricepere și le dăm ocazia 
să schimbe mediul și educația din 
comunitățile lor

PRIN COMUNITĂȚI
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Spațiul – ultima frontieră

CINE → PENTRU CINE
Asociația Hyperion (organizație gazdă), pentru elevii Școlii 
Gimnaziale „Mihai Eminescu” Vaslui.

Înființarea în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Vaslui a 
unui club de robotică și astronomie care să găzduiască activități de 
observare a spațiului, construire și programare roboți, activități 
experimentale din cadrul disciplinelor: Fizică, Chimie, Educație 
tehnologică, precum și activități de pregătire a participării la competiții 
de profil, pentru elevii din ciclul gimnazial.

PROVOCARE

REZULTATE
● un club de robotică și astronomie – ca modalitate de 

organizare și desfășurare a activităților extracurriculare de 
cercetare a spațiului;

● o disciplină opțională – „Spațiul – ultima frontieră” 
(programă școlară și suport de curs) cu aviz de implementare 
din partea ISJ Vaslui;

● un eveniment de lansare a activităților clubului;
● eficientizarea energetică a clădirii școlii prin instalarea și 

punerea în funcțiune a unui sistem fotovoltaic cu o putere 
instalată de 3Kw, care alimentează toți consumatorii de 
energie de la etajul I.

● Beneficiari direcți: 685 de elevi și 10 profesori.
● Contribuții proprii financiare de peste 12.000 lei.
● Sumă finanțare: 45.000 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Parc muzical incluziv - 
educație nonformală 
prin joacă și creativitate

CINE → PENTRU CINE
Grupul de inițiativă „Parc muzical incluziv” – coordonat de Cristina 
Penișoară, prin Asociația Serviciilor Sociale Pro Calitate (organizație 
gazdă), pentru beneficiarii Centrului pentru copii cu dizabilități Vaslui. 

Stimularea exprimării creative și emoționale a copiilor cu dizabilități 
prin intermediul muzicii. 

PROVOCARE

REZULTATE
● Amenajarea unui parc muzical incluziv la Centrul pentru 

copiii cu dizabilități din Vaslui;
● Introducerea în programa Centrului a activităților 

educaționale de învățare prin joacă și muzică în aer liber;
● Înregistrarea unor progrese la copilul diagnosticat de tulburare 

de spectru autism care a început să fie mai receptiv la sunetele 
instrumentelor muzicale.

● 180 de copii – beneficiari direcți.
● Peste 180 de ore voluntariat.
● Sumă finanțare: 41.500 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Experimentăm și învățăm

CINE → PENTRU CINE

Grupul de iniţiativă „Educăm Altfel” – coordonat de dr. chimist 
Alina-Mirela Ipate, pentru elevii Liceului Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu” Vaslui și ai Şcolii Gimnaziale „Constantin Motaş” 
Vaslui.

Îmbunătățirea nivelului educațional al elevilor din municipiul Vaslui 
prin participarea la atelierele de știinţe din domeniile: Chimie, Fizică, 
Chimia Mediului, Biologie. Beneficiarii realizează, sub coordonare, 
experimente şi lucrări practice inovatoare care sunt adaptate nevoilor 
de învățare ale copiilor, tinerilor și mediilor contemporane.

PROVOCARE

REZULTATE

● 81 de abonați pe canalul de Youtube „Doamna de Științe”;
● 8 videoclipuri educaționale pe Youtube;
● 1.632 de vizionări la videoclipul educațional „Scheletul 

uman”.

● 81 de beneficiari direcți.
● Peste 60 de ore de voluntariat.
● Sumă finanțare: 15.000 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



ALDEBARAN

CINE → PENTRU CINE
Asociația Profizica, pentru elevii din mun. Vaslui.

Familiarizarea elevilor, de toate vârstele, pasionați de sfera astronomiei 
și a astrofizicii, a Sistemului Solar, a cercetării, investigației și utilizării 
tehnologiilor și aparaturii necesare distingerii detaliilor de pe suprafața 
Lunii și a planetelor, Sateliților naturali ai planetelor, inelelor lui 
Saturn, Asteroizilor și Planetelor Pitice, precum și a obiectelor din 
catalogul Messier sau detalii ale nebuloaselor și galaxiilor din grupul 
local (Andromeda, Galaxia Triunghiului etc.).

PROVOCARE

REZULTATE
● Atelier de confecționare materiale necesare învățării 

constelațiilor (planisfere, hărți);
● Ateliere de prezentare și asamblare - telescop și binocluri;
● Atelier de observații în teren;
● 3 cursuri de formare și sesiune de comunicări referate pe teme 

de astronomie și astrofizică;
● Concursul ALDEBARAN – de astrofotografie, proiecte și 

machete practice;
● Simpozion „Noi și viitorul sistemului planetar”.

● Beneficiari direcți: 16 elevi.
● Beneficiari indirecți: 10 profesori.
● 25 de ore voluntariat.
● Sumă finanțare: 15.000 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



CivicSpot

CINE → PENTRU CINE

Asociația Tineretul ONU din România – Club Vaslui, pentru tinerii 
de liceu, și nu numai, a căror perspective sunt în formare în ceea ce 
privește educația civică.

Oferirea fiecărui cetățean vasluian a unor informații esențiale din sfera 
educației civice, informații esențiale pentru un demers democratic 
corespunzător.

PROVOCARE

REZULTATE

● Webinarii/Cursuri de educație civică pe diverse tematice: 
„Tineri și structuri reprezentative”, „Cetățeanul super-erou – 
Cum putem schimba comunitatea în bine?”;

● Crearea unei rețele informative la nivelul mun. Vaslui;
● Tabără online care a abordat teme precum: implicarea 

oamenilor în comunitățile din care provin, construirea și 
consolidarea echipelor, advocacy, instituții și rolul lor și 
diverse activități pentru dezvoltarea unui simț civic mai 
pronunțat, dar și a unei dorințe de schimbare.

● Aproximativ 200 de beneficiari direcți. 
● 135 de ore de voluntariat.
● Sumă finanțare: 11.680 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Fizica ludică

CINE → PENTRU CINE

Grupul de inițiativă „Făuritorii” – coordonat de Ilinca Pavel, 
organizație gazdă: Asociația Comunitatea Vie, pentru  elevi de clasa 
a VI-a din Vaslui.

Dezvoltarea gândirii critice în rândul elevilor de gimnaziu și creșterea 
gradului de alfabetizare din punct de vedere științific pentru elevi de 
clasa a VI-a din municipiul Vaslui, prin intermediul unor activități de 
educație non-formală în domeniul fizicii.

PROVOCARE

REZULTATE

● Două unități de învățământ implicate în cadrul proiectului: 
Școala Gimnazială nr. 8 „Alexandra Nechita” Vaslui și Școala 
Gimnazială nr. 5 „Ștefan cel mare” Vaslui;

● Sesiuni de educație non-formală (3 pentru fiecare din cele 4 
clase de a VI-a implicate în proiect) la care s-au abordat 
noțiuni de bază din electricitate, magnetism, optică.

● Colocviu științific pentru elevii participanți la activitățile 
proiectului la care s-au acordat premii pentru creativitate, 
ingeniozitate, rigurozitate științifică și claritate în exprimare.

● Beneficiari direcți: 130 de elevi.
● 150 de ore de voluntariat.
● Suma finanțare: 38.120 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Grădina și sănătatea

CINE → PENTRU CINE

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Laza, pentru elevii de la două 
școli: „Mihai Eminescu” Laza și „Constantin Motaș” Vaslui

Îmbunătățirea nivelului de educație din Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Laza și Școala „Constantin Motaș” Vaslui, în perspectiva 
cunoașterii de către elevi a proceselor și acțiunii substanțelor chimice 
asupra propriei persoane și asupra mediului înconjurător.

PROVOCARE

REZULTATE
● Activitate pentru determinarea parametrilor fizici, chimici și 

biologici ai apei și ai solului în vederea studierii dezvoltării 
plantelor;

● Înființarea unui colț verde în școală (elevii au plantat diferite 
plante pe baza parametrilor fizici, chimici și biologici și au 
făcut observații asupra dezvoltării plantelor (în condiții bio 
sau nu);

● Schimb de experiență între elevii de la Școala „Mihai 
Eminescu” Laza cu elevii de la Școala „Constantin Motaș” 
Vaslui.

● Beneficiari direcți: 70 de elevi.
● 50 de ore de voluntariat.
● Sumă finanțare: 11.200 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Excelență prin tehnologie

CINE → PENTRU CINE
Asociația Excelența Vasluiană pentru elevii din mun. Vaslui.

Familiarizarea elevilor cu vârste între 12 și 18 ani cu roboții existenți 
pe piață. 

PROVOCARE

REZULTATE
● Ateliere de asamblare roboți;
● Ateliere de programare roboți virtuali folosind un program 

open source de la lab.open-roberta.org;
● Concurs de robotică în care elevii și-au testat abilitățile 

digitale și de mânuire a roboților asamblați și programați la 
atelierele de lucru;

● Elevii din grupul țintă au participat la Concursul Național 
NEXTLAB.TECH, cel mai mare concurs de robotică școlară 
din România destinat elevilor din clasele II-X.

● Beneficiari direcți: 14 elevi.
● Beneficiari indirecți: 14 familii.
● Sumă finanțare: 15.000 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



Hub verde pentru Liceul 
Teoretic „Emil Racoviță”, 
Vaslui

CINE → PENTRU CINE

Asociația Culturală ArtEst Vaslui, pentru elevii Liceului Teoretic 
„Emil Racoviță”, Vaslui.

Reamenajarea spațiului verde din curtea Liceului Teoretic „Emil 
Racoviță”, Vaslui după cum elevii l-ar visa, cu implicarea directă a 
acestora. Grădina liceului, în suprafață de 1.100 m2 va fi reamenajată și 
decorată cu obiecte meșteșugite de către aceștia din materiale 
reciclabile, care dacă ar fi aruncate, ar polua mediul. Obiectele de 
grădină vor fi confecționate de către elevi sub coordonarea meșterilor – 
membri ai Asociației ArtEst.

PROVOCARE

REZULTATE
● Un spațiu verde reamenjat de 1.100 metri pătrați;
● 5 meșteri populari și 10 voluntari implicați în activitățile 

proiectului;
● 21 de ateliere de lucru derulate de meșterii populari ai 

Asociației ArtEst pentru elevi;
● 3 conferințe de presă de promovare a proiectului;
● 4 activități culturale organizate în cadrul proiectului ș.a.m.d.

● Beneficiari direcți: 225 de elevi.
● 420 de ore de voluntariat.
● Sumă finanțare: 45.000 lei.

CIFRE DE INIȚIATIVĂ



S-a întâmplat Uau! 
prin program la Vaslui:

• În mun. Vaslui s-a transformat o curte a unei școli într-un hub 
verde, la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui.

• Prima școală de la nivelul județului Vaslui care 
beneficiază de sistem fotovoltaic.

• Pentru prima dată la nivelul județului Vaslui, s-a transformat 
un spațiu într-un parc muzical pentru copiii cu 
dizabilități.

• S-a creat o comunitate online foarte energică de pasionați de 
STEAM - @Fizica ludică și s-a consolidat comunitatea de 
urmăritori @Doamna de științe pe canalul de Youtube.

• Elevii care s-au implicat la activitățile proiectului „Excelență 
prin tehnologie” au participat la Concursul Național 
NEXTLAB.TECH, cel mai mare concurs de robotică 
școlară din România destinat elevilor din clasele II-X.





Povesti in imagini 
și testimoniale de Fond

Ce spun cei 
implicați?



“

”

„Proiectul HUB VERDE PENTRU LER a venit pentru comunitatea 
noastră ca o lecţie, ajungând la finalul său o stare de spirit 
pentru vasluieni. Depunând eforturi pentru a-l implementa într-o 
perioadă în care cei mai mulţi au ales să renunţe la orice fel de 
demers, noi, echipa de proiect, cât şi beneficiarii am învăţat, 
căutând soluţii, că schimbarea într-o societate, oricât de mică 
sau mare ar fi ea, pornește de la lucrurile mici și din energia 
fiecăruia care alege să se implice și să facă întreg angrenajul să 
se miște. Când toți din comunitate se unesc ca să sprijine o cauză 
comună, schimbarea pe care și-o propun ajunge să producă de 
multe ori efecte mult mai mari, mult mai ample decât își 
imaginează. Soluţiile pentru problemele noastre sunt la noi, iar  
prin unitate orice imposibil devine posibil.”

Jrs. Costel Cătălin Luncanu – manager proiect „Hub verde 
pentru Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui



„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

„Într-o perioadă extrem de complicată pe care o traversăm cu toții, ne 
bucurăm că am reușit să dezvoltăm un program prin care nu doar că 
Fundația Comunitară Iași a ieșit în afara granițelor ieșene, ci a reușit, 
prin intermediul proiectelor finanțate, să aducă o schimbare benefică 
în comunitatea de la Vaslui. Noi credem în echipele de proiecte care 
propun soluții locale la aspecte specifice observate în comunitatea din 
care fac parte și în acest sens inițiativele susținute prin acest program 
sunt exemple foarte bune de soluții grassroots, simbioze între diverse 
forme ale educației.” - Doris Cojocariu, Grant Manager, Fundația 
Comunitară Iași

„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



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

● Finanțarea Lidl România
● Coordonarea FFCR
● Suportul local al Fundației Comunitare Iași
● Activarea a 9 ONG-uri sau grupuri de inițiativă și 

școli
● Dialogul și suportul administrației locale

Mulțumim pentru susținere
Construim comunități de fond 
împreună!

https://fondulpentruunviitormaibun.ro/

