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EDUCAȚIE

În anul 2012, Fundația își începea povestea educației, cu Fondul de Burse. O
mână de ieșeni își uneau forțele, puneau mână de la mână pentru a construi un
program care să poată hrăni pasiunea copiilor pentru educație. 
Fundația și-a dorit să fie astfel, alături de bursieri,  în perioada în care se
formează caracterul, valorile și harta deciziilor în viață. Să le arate ce înseamnă
filantropia și să învețe, prin gratitudine, să dea înapoi comunității care i-a
susținuț. 

În 11 ediții, am dat aripi spre succes, am sprijinit financiar și am fost alături de
800 de bursieri în drumul lor școlar sau pe podiumuri internaționale. 
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Anul 2022 a fost un an hibrid, în care am învățat, noi toți, să revenim "la normal"
cum ne place să spunem. A fost un an în care am învățat să dăm din nou mâna
unii cu alții, fără teamă că s-ar putea întâmpla ceva rău. A fost anul în care elevii
au revenit în bănci, dornici să învețe, să se dezvolte, mai mult cum nu au făcut-o
niciodată. Am continuat să ne sprijinim unii pe alții, fără să uităm de valoarea
unei fapte bune. 

În anul școlar 2022-2023 ne propunem să ne reconectăm, să fim mai aproape
de bursieri, de dorințele și nevoile lor.
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Media generală pentru anul anterior, mai mare de 9.
Implicare în activități extrașcolare
Venitul pe membru de familie, mai mic de 1400lei.

Formular online și scrisoare de aplicare
Documente școlare
Documente financiare de la părinți

DOCUMENTE PENTRU APLICARE

1

2

5

3

4

6

VALOAREA BURSEI
2100 , virată în 6 tranșe de 350lei. 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Cumperi tot ce trebuie pentru școală
Îți dezvolți pasiunile 
Mergi în tabere

CE POȚI FACE CU BURSA

RESPONSABILITĂȚI

Participi la activitățile din program
Răspunzi în maxim 5 zile la orice solicitare
Înveți bine și îți păstrezi situația școlară

Programul de burse al Fundației Comunitare Iași este un
program complet, de finanțare și mentorat. Participarea
bursierului la activitățile propuse și comunicarea cu
finanțatorul este esențială în desfășurarea programului. 

Ediția 12 se desfășoară în anul școlar 2022-2023 și este
destinată exclusiv elevilor înscriși la unitățile școlare din Iași. 

CUM TE AJUTĂ BURSA 
Financiar, pentru rechizite, transport și tot ce ai nevoie
pentru cursuri
Emoțional, în dezvoltarea personală armonioasă 

GHID PENTRU BURSIERI

BURSE
DE
MERIT
 



Programul de burse al Fundației Comunitare Iași susține
rezultatele deosebite și încurajează dezvoltarea pasiunilor. Să
ajungi de la concursuri din băncile școlii, pe podiumuri
internaționale ai nevoie de determinare, pasiune și susținere.                  
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Media generală pentru anul anterior, mai mare de 8.50
Locul I, II, III la concursuri școlare, sportive sau de profil
Venitul pe membru de familie, mai mic de 2000lei

Formular și scrisoare de aplicare
Diplome și alte certificate
Documente financiare de la părinți

DOCUMENTE PENTRU APLICARE
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VALOAREA BURSEI
2100lei , virată în 6 tranșe de 350lei. 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Cumperi echipamente pentru pasiunea ta
Investești în antrenamente și cursuri 
Mergi la concursuri prin țară și prin lume

CE POȚI FACE CU BURSA

RESPONSABILITĂȚI
Participi la activitățile din program
Răspunzi în maxim 5 zile la orice solicitare
Înveți bine și îți păstrezi rezultatele deosebite

CUM TE AJUTĂ BURSA 
Financiar, pentru antrenamente, deplăsări, echipamente
Emoțional, în dezvoltarea personală armonioasă și a atingerii
performanței 

 , 
 

GHID PENTRU BURSIERI



Fiecare dintre noi am fost cu siguranță mentorul cuiva, fără să ne dăm seama. 

Mentoratul este o experiență, un gest de curaj și de bunătate. Să fii acolo când cineva
are nevoie de tine, să îl asculți și să îl susții în emoțiile sale te împlinește deopotrivă
ca om și ca angajat.  

Relațiile de mentorat se leagă spontan și nu țin cont de vârstă ori de statutul social sau
economic. Se încheagă de la sine, când cineva alege să absoarbă din noi un
comportament sau un set de valori. Prin Fondul de Burse aducem împreună mentori
și mentees, donatori și bursieri, angajați și elevi, cu scopul de a se regăsi unul pe altul
în aceeași viziune despre lume și despre viață. Când matching-ul e natural, povestea
se scrie de la sine. 
                                                 

MENTORATUL
Pentru donatori

MENTORI

Ce înseamnă să fii mentor? 

Mai mult decât susținerea financiară, un elev are nevoie de un umăr
de sprijin, de o ținere de mână în avalanșa de emoții adolescentine.
Iar noi, avem nevoie, din când în când, să ne regăsim în acele emoții. 

Îndrăznești să accepți

Unii oameni au nevoie de un acord scris pentru a avea sentimentul
mai puternic de angajament. Prin contract, ne asumăm, de ambele
părți, o colaborare frumoasă. 

Semnezi contractul

Îți alegi bursierii. Le cunoști povestea, rezonezi mai mult cu unii și mai
puțin cu alții, te regăsești în povestea lor, iar la un moment dat, natural
și firesc, se formează perechea. Participi la 2 întâlniri pe ediție. 

Matching-ul și alegerea

Valoarea contractului, de 2500lei,  se poate vira într-o singură tranșă,
în 2 sau lunar, după planificarea bugetului propriu. Susții un bursier
cu 2100ron și 400ron vor fi alocați pentru activități și evenimente. 

Susții un bursier cu 2500 ron



MENTORI

De ce ne implicăm? 

Un om devine mentor, uneori, pentru a oferi cu tâlc, altcuiva, experiența de care el
însuși ar fi avut nevoie cândva. 

Alteori alegem să ne implicăm doar financiar, din lipsă de timp sau din frică de a
depăși limite. De oriunde ar porni, povestea mentoratului este una despre schimbare
și împlinire, un ritual prin care mentorul și discipolul se ascultă unul pe altul. 
Gradul de implicare în relația mentor-discipol nu este stabilită pe hârtie, ci se naște și
crește natural, firesc, în momentul în care barierele par să se șteargă și procesul de
cunoaștere este vulnerabil, într-un spațiu sigur și de încredere reciprocă. 
                                                 



A fi bursier e mai mult decât a fi elev. Dorinta de a te auto-depăși, este motor
principal pentru o dezvoltare armonioasă, completă și complexă. 

A fi discipol este o experiență, un gest de curaj și de încredere. Uneori, în avalanșa de
informații, de emoții și de schimbări ai nevoie să știi că mai este cineva în lume care
te susține, te ascultă și îți vrea binele, în afară de cei dragi. 

Relațiile de mentorat se leagă spontan și nu țin cont de vârstă ori de statutul social sau
economic. Ca bursier, simți mereu dorința de auto-depășire, vrei să îndrăznești, să
creezi relații noi și să absorbi, ca un burete, toate lucrurile bune care vin spre tine.
Curajul de a te deschide către necunoscut vine natural și firesc, când întâlnești oameni
cu aceeași viziune și aceleași pasiuni. Relația mentor-discipol este bilaterală,
comunicarea vine din ambele sensuri. 
                                                 

MENTORATUL
Pentru bursieri

BURSIERI

Ce înseamnă să fii bursier ? 

Pe lângă susținerea financiară binevenită oricărui elev, un bursier
simte nevoia de a ști mai mult, de a-și dezvolta pasiunile, de a
comunica și de a crea relații. 

Vrei mai mult decât îți oferă școala

Pentru că uneori temele se înmulțesc, examenele curg și timpul
parcă se restrânge vom semna un contract, să nu uităm, de ambele
părți, care sunt obligațiile acestui program. 

Semnezi contractul

După ce ne spui povestea ta vei fi ales de un donator. Acestuia îi vom
comunica împreună de 2 sau mai multe ori pe an rezultatele tale,
gândurile și emoțiile. 

Matching-ul și comunicarea

Valoarea contractului, de 2100 lei, se va vira în 6 tranșe egale,
începând cu luna decembrie. La finalul ediției, ultima bursă o
primești după justificarea financiară a sumei primite. 

Te bucuri de o bursă de 2100lei/ an



Școala are un rol important în formarea elevului. Pentru că o dezvoltare armonioasă
presupune un pachet de educație formală și informală, e minunat atunci când
lucrurile bune care vin spre un elev sunt experimentate cu îndrăzneală și ambiție. 

Experiența de a fi bursier e căutată din prisma activităților din program, a oamenilor
de legătură și a sentimentului plăcut de apartenență la un grup cu care împărtășești
aceleași principii și valori. Susținerea financiară vine ca un bonus, ca o gură de aer
atât pentru părinți, cât și pentru elevi. 
Relația mentor- mentees crește natural, atât de mult cât își doresc ambele părți
implicate. 

                                                 

BURSIERI

De ce să te înscrii? 
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bursieri

companii

donatori 
unici

85

14

38

o bursă

un viitor

o pereche de
aripi

1+1=1

153,000 lei 
BURSE

34,000 lei 
ADMIN

11 
STUDENTI

8 
LICEENI



Fondul de burse 
Sesiunea 11
2021-2022



Fondul de burse
Dragoș
Filipiescu

2020-2022 burse ron
2 ani 4 8.400



Fondul de burse
Moldova Center

2019-2022 burse ron

3 ani 30 66.000



Fondul de burse
Centric

2015-2022 burse ron
7 ani 93 438.800



2016-2022 burse ron
6 ani 27 59.400

Fondul de burse
Transgor
Logistik
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Ești elev? 
Ai media generală peste 9?  

 Îți place să te implici în activități
extrașcolare ? 

Atunci aplică la o bursă! 
 
 

Fondul de Burse Fundația Comunitară Iași 

În fiecare an venim în școlile ieșene ca să aflăm poveștile voastre, ale elevilor care își doresc mai mult bine în viața lor. 
Cu susținerea mentorilor, viața fiecăruia poate deveni o poveste de succes. 

Ediția 12 a Fondului de Burse ne readuce împreună, în idei și proiecte noi. 

Pentru a aplica la o bursă, intră pe site-ul www.fundatiacomunitaraiasi.ro și trimite-ne povestea ta. 
Citește condițiile de înscriere și aplică acum! 

Înscrie-te în 
FONDUL 
DE BURSE FCI

Contact
Corina Carp: 0770.430.390

burse@fundatiacomunitaraiasi.ro

Scanează 
aici să afli 
detalii

Ediția 12
2022-2023

 

Bate palma cu un mentor și 
bucură-te de tot ce îți oferă 

Fondul de Burse FCI



Fondul de Burse Fundația Comunitară Iași 

În fiecare an explorăm școlile ca să aflăm poveștile elevilor în viața cărora Iașiul poate interveni. Astfel, viața lor
poate deveni o poveste de succes. 

Explorăm companiile ieșene și, an de an, dorința de a oferi comunității timp și resurse vine ca o împlinire și o
completare a vieții de angajat. 

Noi suntem aici. Și împreună îi susținem pe copii, să crească mai mult decât cred ei că pot. 
Fii mentor și susține un bursier. Experiența mentoratului este o lecție de curaj și bunătate. 

Ediția 12 a Fondului de Burse ne readuce împreună, în idei și proiecte noi. 

Contact
Corina Carp: 0770.430.390

burse@fundatiacomunitaraiasi.ro
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Susține
un bursier 
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Alături de tine elevii învață 
mai mult 
decât cred ei că pot. 

Scanează 
aici să afli 
detalii



vă mulțumim. 

sunteți parte din 

povestea

lor. 





burse@fundatiacomunitaraiasi.ro

Corina Carp
Coordonator Fonduri Burse
0 770 430 390


