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Reziliența organizațională

Reziliența organizațională reflectă capacitatea de a supraviețui unei crize și de a

prospera într-o lume a incertitudinii.

Nu este vorba doar despre capacitatea de a trece prin crize. O organizație cu

adevărat rezilientă mai are și alte două capabilități importante: capacitatea de

anticipare și conștientizare în a preveni potențiale crize și capacitatea de a

transforma crize în oportunități strategice.

Reziliența este o capacitate strategică.

Organizațiile non-guvernamentale sunt esențiale în societate, pentru că ele, de

regulă, ajută pe cei aflați în cea mai mare nevoie și care nu primesc niciun altfel

de sprijin, din nicio altă parte.

Însă, nu poți ajuta pe alții, dacă nu te poți ajuta pe tine.

Mediul în care trăim și lucrăm este în continuă schimbare, astfel încât reziliența
este un proces continuu de învățare și îmbunătățire. Este important să abordezi

reziliența ca pe un element al activității de zi-cu-zi, nu ca pe ceva în plus ce

trebuie abordat special.

Reziliența este o călătorie, nu o destinație.



Învățați din greșeli?

Aveți oameni în afara organizației pe care vă puteți baza?

Aveți un scop clar și semnificativ care stă la baza a tot ceea ce faceți?

Cât de pregătită este organizația ta pentru viitor?

Iată câteva dintre întrebările cheie care te ajută să construiești o organizație rezilientă:

Orice organizație se află într-un sistem, de a cărui reziliență pe multiple niveluri depinde.

Reziliența unei organizații este direct legată de reziliența celorlalte organizații de care depinde (parteneri, finanțatori,

beneficiari, autorități).

O organizație este, de asemenea, dependentă și contribuie, în egală măsură, la reziliența individuală a oamenilor săi și

reziliența comunităților în care aceștia trăiesc.

În mod similar, reziliența unei organizații este direct legată de reziliența sectorului său, iar reziliența sectorului este

interconectată la reziliența societății, în general.

Nicio organizație nu este o insulă.



Strategii reziliente

Ce este strategia?

De cele mai multe ori, planificarea strategică este privită ca un proces pentru

inițiați, un soi de doctorat pentru organizații, din care trebuie sa rezulte un plan

foarte detaliat, care să arate fiecare pas și de la care sub nicio formă să nu te

abați.

Strategia se confundă cu planuri rigide, complexe, stufoase, gândind că, dacă nu ai

un plan, atunci nu poți fi strategic.

În fapt, strategia este o hartă care îți arată cine ești, de unde pleci, unde vrei să
ajungi în 2, 3, 5 sau 10 ani și care sunt schimbările majore pe care vrei să le

produci în comunitatea ta.



definește organizația, în sensul în care spune cine este ea, unde este sufletul ei, care

sunt viziunea și misiunea, care sunt valorile după care se ghidează, care este

schimbarea pe care vrea să o aducă, ce talente are și ce anume o face specială;

ajută pe toți cei implicați în proces să aibă o viziune comună și un scop comun,
aspecte care generează o forță extraordinară!

setează prioritățile și identifică direcțiile înspre care se îndreaptă, pe măsura

puterilor sale organizaționale;

ghidează în folosirea inteligentă a resurselor;

arată zone în care mai trebuie să lucrezi cu tine și cu echipa pentru a fi mai bun;

ajută comunitatea să cunoască mai bine organizația;

este o dovadă de profesionalism, crescând foarte mult rating-ul în comunitate;

te ajută să evaluezi ceea ce faci!

De ce este atât de important strategia?



Pașii cheie în planificarea strategică

Pasul 1. Momentul T0 - cine sunteți, ce talente aveți și ce super-puteri aveți.

Pasul 2. Ideația: generează viziunea, misiunea și valorile comune celor din organizație.

Pasul 3. Oglinda din comunitate: consultarea comunității și prioritizarea ariilor lor de interes.

Pasul 4. Cartarea: direcțiile strategice și schimbările majore generate.

Pasul 5. Suflecăm mânecile: implementarea strategiei și planurilor operaționale.

Pasul 6. Evaluarea, din perspectiva învățării: ce a mers, ce nu, ce îmbunătățim, ce schimbăm.

Pasul 7. Celebrarea, să curgă șampania!



Reziliența strategică

Este foarte important ca, harta strategică să fie privită mereu ca o hartă vie, pe care în orice moment poți alege ce cale să iei.

Sunt mereu mai multe variante posibile, între care alegi în funcție de momentul în care te afli, dar și de oportunitățile și șansele de

creștere ivite pe parcurs.

Problema cea mai presantă pentru organizația noastră și
supusă discuției în cadrul acestui atelier a fost cea legată de
cooptarea în procesul de decizie (și asumare de
responsabilități) a unui număr mai mare de voluntari și
depășirea modelului de conducere bazat pe “liderul unic”. 

Ela Bălan ne-a ajutat să înțelegem mai bine cât este de
importantă construcția relațiilor din interiorul echipei și
recunoașterea meritelor fiecăruia în parte. 

Am înțeles și că trebuie să avem mai multă grijă de
organizațiile noastre și să nu le distrugem din dorința de a da
totul pentru reușita proiectelor pe care le desfășurăm.

Radu Trifan, 
Asociația Acasă în Banat



pornește de acolo de unde ești, fii realist și onest atunci când te autoevaluezi și îți propui ”să schimbi lumea”;

ia mereu ca punct de plecare nevoia din care izvorăște un proiect, o inițiativă sau o acțiune, dar o nevoie reală, verificată cu și

acceptată de către cei cărora vrei ”să le schimbi viața”; cunoaște-ți beneficiarii, vorbește cu ei, ascultă-i pe oamenii pe care vrei să-i

ajuți;

nu știi ce nu știi, deci mare atenție la cum vrei să le schimbi viața celor cărora ești convins tu că trebuie și au nevoie să le schimbi

viața; neapărat întreabă înainte un specialist; idei bune pot dăuna profund unor oameni și comunități pe care nu îi/le cunoști suficient;

gândește în pași, cu obiective în scară, încearcă să nu treci peste etape și nici să nu îți propui parcurgerea prea multor pași, într-

un ritm nesustenabil și, mai ales, nenatural pentru cei cărora te adresezi; poți face asta asumând standarde realiste și oprindu-te în

”puncte de recunoaștere a direcției”, în special din perspectiva relevanței și implicării celor cu care ai pornit la drum;

Practici reziliente 



împrumută din gândirea antreprenorială conceptul prototipării, respectiv testează mai întâi ideea fiecărui proiect la cea mai mică
scară posibilă, cu cele mai puține resurse posibile;

învață din eșec, antrenează-ți și pregătește-ți gândirea să învețe din eșec; 

abordează formularul de proiect ca pe un suport de clarificare a ideilor, păstrând mereu în minte că forma este mai puțin
importantă, iar secțiunile unei cereri de finanțare nu sunt ”scrise în piatră”; succesul unui proiect nu depinde de cât de bine este el

scris;

nu uita să ai grijă de tine și de echipa ta, pentru că dacă un proiect epuizează echipa, comunitatea nu va mai beneficia nici de

echipa ta, nici de proiectul pentru care ”v-ați sacrificat”.

Practici reziliente 



Timotion, în vremuri de pandemie - studiu de caz

Timotion este deopotrivă un eveniment sportiv și o sărbătoare a comunității, o provocare sub forma unor curse de alergare la diferite nivele de dificultate, pentru

puterile oricărui doritor, antrenat sau mai puțin antrenat. Pentru cei din prima categorie este o ocazie de a participa la semimaraton sau pe o distanță de 5 sau

10 kilometri. Pentru cei neantrenați, cei cu dizabilități sau cei care doresc să alerge cu copii, Timotion este un prilej de a parcurge 1 sau 2 kilometri într-un ritm

mai alert. 

Fiecare participant are posibilitatea de a alege un proiect comunitar, dintre cele susținute în ediția respectivă, pentru a-și dona taxa de înscriere la eveniment.

De asemenea, participanții la cursele Timotion care își asumă rolul de ambasadori de strângere de fonduri pot fi încurajați prin donații care merg către

proiectele pe care aceștia le susțin.

Uniți de dorința de a crește o comunitate mai puternică, membrii Fundației Comunitare Timișoara și membrii Alergotura aduc împreună mai multe organizații,
instituții, persoane, pentru a crea o sărbătoare a orașului, în cadrul căruia participanții să se bucure de beneficiile mișcării în aer liber și de contribuția caritabilă
pentru proiecte care vor face comunitatea mai bună.

Pe scurt, Timotion înseamnă: prietenie, comunitate, speranță, implicare, adaptare, siguranță.



5.900+ alergători;
300 voluntari;
60 parteneri;
470.000+ lei donații;
20 proiecte finanțate;
19 sponsori.

În 2019, la cea de-a V-a ediție, Timotion a marcat un vârf în termeni de impact, însumând:

Anul 2020 - anul declanșării pandemiei - a fost planificat pentru un nou vârf al impactului

Timotion în comunitate. Evenimentul de alergare ar fi avut loc în aprilie, la fel ca în fiecare

an, însă în luna martie 2020 a fost instituită starea de urgență.

S-a dovedit, așadar, a fi anul de maxim test al rezilienței pe toate planurile, atât privind

echipa Timotion, cât mai ales multiple comunități locale, ca de altfel întregul oraș și

mapamond.

Prima reacție rapidă a echipei Timotion a constat în punerea la dispoziția comunității a
platformei www.timotion.ro, cu întregul proces de organizare și toate căile de comunicare

de care dispune, pentru colectarea rapidă și transparentă de fonduri care să ajute
comunitatea să fie mai bine pregătită și să facă față crizei generate de SARS-COV-2.



Cu sprijinul comunității, susținătorilor și sponsorilor mai vechi sau mai noi ai Timotion și ai

Asociației Școala Mamei Junior, care au înțeles nevoia urgentă de a acționa, în numai trei

săptămâni de la lansarea Fondului Solidari în fața COVID-19 s-a reușit achiziționarea de

echipamente și materiale necesare pentru 32 de spitale, achiziții ce au constat în: 1 aparat

de testare PCR, 7 ventilatoare, 15 monitoare, 3000 teste coronavirus, 10.169 viziere și

ochelari, 31.000 măști, 1.347 alte echipamente medicale, 31.152 alte produse consumabile.

În etapa a doua, din fondurile strânse au fost sprijinite în continuare echipe medicale din

spitale și medicii de familie, echipe de intervenție, echipaje care asigură liniștea și ordinea

publică și comunități vulnerabile.

În total, în cadrul campaniei Solidari în fața Covid-19 de pe platforma Timotion s-au colectat

donații în valoare de 306.301 lei, de la 362 donatori persoane fizice și companii.

Pe lângă donațiile în bani, echipa Timotion a primit donații în bunuri de mare valoare, atât

de la companii locale, cât și de la partenerul național Asociația pentru Relații Comunitare,

bunuri donate atât către spitale din Timișoara, cât și către grupuri vulnerabile. Valoarea

estimată a donațiilor în bunuri este de peste 700.000 lei.

Mai multe informații și rezultate ale campaniei Solidari în fața Covid-19 regăsiți la:

https://www.timotion.ro/proiecte-2020/solidari-in-fata-covid-19/.



cursa Timotion – Timișoara se mișcă - o cursă la liber, care a dus Timotion în cartierele

Timișoarei și care a avut drept START fața casei fiecăruia sau orice alt punct din oraș, cursa

fiind pe orice distanță, în funcție de puterea și preferința fiecărui participant; ca element de

noutate, spre deosebire de celelalte ediții, cursa a putut fi efectuată și pe bicicletă; 

cursa Timotion Everywhere a rămas aceeași cursă de minim 1 km, pentru cei care nu se

aflau în Timișoara în perioada evenimentului, dar care au dorit să fie alături de comunitate de

oriunde s-ar afla.

Și pentru că reziliența nu însemnă numai reacție la criză, ci și sau mai ales adaptare la criză, în

primele zile ale lunii septembrie 2020 a fost transmis comunității locale, și nu numai, anunțul că
Timotion revine, într-o formă nouă, adaptată situației actuale.

Ediția a VI-a aTimotion 2020, denumită ”Alergăm separat, facem bine împreună” a avut loc loc

timp de 9 zile, în perioada 3-11 octombrie, cu 2 curse:

109 campioni și 1465 alergători au sprijinit 21 de proiecte și inițiative din comunitate.

Au fost colectate 2.104 donații din partea sponsorilor, donatorilor individuali și a participanților la

eveniment, însumând 253.848 lei. 

Cele 21 de proiecte cu scurte descrieri și stadiul fondurilor atrase se regăsesc pe platforma

Timotion la: www.timotion.ro/cui-sa-donezi/.



Chestionar de autoevaluare a rezilienței organizaționale

Răspunde următoarelor întrebări, pentru a înțelege mai bine ce înseamnă reziliența organizațională, a reflecta la reziliența organizației

tale și a lua măsuri pentru îmbunătățirea ei.

1.Leadership
Conducerea organizației noastre se comportă
bine în situații adverse.

2. Implicarea echipei
Membrii echipei sunt determinați să acționeze

asupra unei probleme până la soluționarea ei.

3. Conștientizarea situației
Monitorizăm proactiv domeniul de activitate

pentru a putea anticipa din timp eventuale

probleme.

4. Luarea deciziilor
În organizația noastră se pot lua eficient

decizii dificile.

      1            2            3            4            5            6            7             0    
 (total dezacord)                                          (neutru)                                            (total de acord)     (nu știu)

 

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O



5. Inovație și creativitate
În organizația noastră încurajăm soluționarea

creativă a problemelor.

6. Parteneriate eficiente
Construim relații puternice de încredere cu cei

cu care s-ar putea să fie nevoie să lucrăm într-o

criză (precum și cu partenerii uzuali).

7. Valorificarea cunoștințelor cheie
Dacă persoane cheie sunt indisponibile, există
întotdeauna alte persoane care le pot îndeplini

rolul.

8. Îndepărtarea barierelor
Membrii echipei lucrează bine cu alte persoane.

9. Resurse interne
Organizația noastră deține suficiente resurse și

personal pentru a face față schimbărilor

neașteptate.

      1            2            3            4            5            6            7             0    
 (total dezacord)                                          (neutru)                                            (total de acord)     (nu știu)

 

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O



8. Îndepărtarea barierelor
Membrii echipei lucrează bine cu alte persoane.

9. Resurse interne
Organizația noastră deține suficiente resurse și

personal pentru a face față schimbărilor neașteptate.

10. Claritatea scopului
Membrii echipei au o înțelegere clară a priorităților

organizaționale în timpul și ulterior unei crize.

11. Gândire proactivă
Organizația noastră promovează în mod activ

mentalitatea că este important să ne pregătim pentru

aspecte neprevăzute.

12. Planificarea strategică
Organizația noastră a planificat modul în care vom

continua să ne îndeplinim funcțiile de bază în perioadele

adverse.

13. Managementul stresului
Ne analizăm critic, la intervale regulate, capacitatea de

a identifica potențiale puncte slabe și vulnerabilități.
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 (total dezacord)                                          (neutru)                                            (total de acord)     (nu știu)

 

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O

O       O      O        O       O       O       O        O



Sursa: Chestionarul OrgRes, dezvoltat în parteneriat de grupul consultativ pentru experți în reziliență (REAG) din Australia și organizațiile
reziliente din Noua Zeelandă, este un instrument online gratuit care oferă o evaluare rapidă a rezilienței organizațiilor.

 Îl puteți completa online și/sau accesa mai multe informații despre rezilineța organizațională la: http://orgrestool.resorgs.org.nz/orgres-tool/

Autoevaluarea generală, în baza punctajului total obținut:

0 - 55 Reziliență scăzută - organizația dvs. are probabil vulnerabilități serioase. Căutați modalități de abordare și dezvoltare a

rezilienței imediat. În ceea ce privește cele două întrebări pe care le-ați marcat cu punctajul cel mai scăzut - faceți din acestea o

prioritate. 

56 - 67 Reziliență medie - organizația dvs. are probabil o anumită reziliență, dar ar trebui să acordați prioritate construirii și extinderii ei.

68 - 91 Reziliență ridicată - organizația dvs. prezintă indicii clare de reziliență. Este timpul să vă uitați mai atent pentru a identifica

punctele slabe și pentru a vă asigura că reziliența organizației este durabilă.

La care două întrebări ați obținut cel mai mare scor? Gândiți-vă de ce ați obținut un scor mare la acestea și cum ați putea aplica acest

lucru pentru a îmbunătăți alte domenii.



Atelierele Resilience Lab 2019 - 2020

Resilience Lab #1 - Gândirea strategică
Ela Bălan 

"Eu cred că oamenii sunt mult mai strategici decât cred ei ca sunt."

Ela Bălan a terminat dreptul în anul 2000, și, după un scurt popas ca jurist la
o instituție publică, unde a simțit că îmbătrânește cât în zece ani, a
"descoperit" ONG-urile. Se întâmpla în 2001, iar de atunci nu s-a mai
desprins de proiectele "ONG-iste", decât pentru a-și crește bebelușii (2). A
lucrat în proiecte dedicate drepturilor omului, a fost manager de granturi la
FDSC, trainer sau coach pentru ONG-uri și instituții publice, evaluator cereri
de finanțare. Din 2007 până în 2015 a trăit în Guinea Bissau, unde a lucrat la
firul ierbii în peste 150 de comunități izolate și sărace, pentru a îmbunătăți
accesul la educație și sănătate pentru peste 180,000 de copii din întreaga
țară.

Acum este grant maker la Asociația pentru Relații Comunitare și lucrează cu
16 fundații comunitare. Ela are o foarte mare încredere în Fundațiile
comunitare, încredere ce vine din energia oamenilor cu care lucrează și care
contribuie la un nou model de dezvoltare durabilă pentru comunități.



Resilience Lab #2 - De la idee la impact
Ciprian Ciocan 

"Pornește de acolo de unde ești, atunci când îți propui să schimbi lumea."

Ciprian Ciocan este absolvent al Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” și al
Facultății de Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Tehnice din
Cluj-Napoca. După ce a activat mai mulți ani în domeniul designului și al
marketingului online, a trecut de partea societății civile unde conduce Fundația
Comunitară Sibiu, începând cu 2012. Aici a pus bazele unor proiecte precum
Maratonul Internațional Sibiu sau Fondul Științescu și a dezvoltate proiecte
existente precum YouthBank sau Zilele Vecinătății. A fost de asemenea unul
dintre membrii fondatori ai mișcări Vă Vedem din Sibiu ce și-a propus apărare
statului de drept și a valorilor europene printr-un protest pașnic și dezbateri în
spațiu public.

Atelierele Resilience Lab 2019 - 2020



Resilience Lab #3 - Profitul din Non-profit
Dan Perjovschi

"Este important să privești din afară ca să vezi mai bine înăutru."

Desenator, ilustrator, scriitor, jurnalist și autor de performance român, Dan
Perjovschi trăiește la București și Sibiu. Desenează cu umor direct pe pereții
muzeelor din toată lumea comentând politic, social și cultural cotidianul
societății globale. Desenele lui sunt o sinteză între desenul de presă, graffiti,
comix și artă brută. A avut expoziții personale la Tate Modern Londra, MoMA
New York, Macro Roma, Moderna Museet Stockholm, Reykyavik Art Museum,
Vannabbe Eindhoven sau Kiasma Helsinki și expoziții de grup la Centre
Pompidou Paris, Tate Liverpool, Castello di Rivoli Torino, MoMA San Francisco,
MUAC Mexico, MAM Varsovia, MCBA Lausanne sau MOT Tokyo. A participat
la bienalele de artă Manifesta, Istanbul, Venetia, Sao Paulo, Moscova, Sydney,
Lyon, Dublin, Timisoara si Jakarta, a primit premiul George Maciunas în 2004,
premiul ECF Principesa Margriet, Amsterdam 2012 (cu Lia Perjovschi) și în
2016 premiul Rosa Schapire Kunsthalle Hamburg.

Dan Perjovschi este laureatul Fundației pentru drepturile omului Gheorghe Ursu
1999 și al Galei Societății Civile CERE Participare 2016. Dan Perjovschi
ilustrează din 1991 săptămânal Revista 22.
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Resilience Lab #4 – Despre pământ
Alina Negru 

"O comunitate se dezvoltă atunci când există dialog, solidaritate și
învățare continuă"

Alina este o arhitectă care cercetează practicile constructive cu pământ în
cadrul doctoratului coordonat de prof. dr. Otilia Hedeșan, în domeniul
antropologiei. După ce s-a specializat în Arhitecturi din pământ, culturi
constructive și dezvoltare durabilă în cadrul Catedrei UNESCO CRAterre-
ENSAG, Alina s-a implicat în mai multe inițiative de identificare și promovare a
resurselor locale existente și a rolului acestora în dezvoltarea durabilă a
Banatului rural, atât împreună cu echipa de cercetare RheA, cât și cu asociația
culturală REcult.

Din 2015 a străbătut  satele bănățene pentru a documenta arhitectura rurală din
pământ, demarând ulterior, împreună cu Ioana Dorobațu-Gordon și Alessandro
Serra, proiectul Despre pământ. Oameni și casele lor din Banat, sub forma unei
campanii de conștientizare a potențialului acestui tip de locuire și construire.
Alina  face parte, de asemenea, din colectivul transfrontalier de organizare a
festivalui central și est-european Regio Earth.  Acesta este  un festival itinerant,
despre arhitectură, design și artă cu pământ. O componentă importantă a
acestui festival este cea de formare a profesioniștilor în practicile constructive cu
pământ.
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Resilience Lab #5 – Conexiuni și adaptare în vremuri de distanțare
Simona Fiț

“Caută, ascultă și reflectă la perspective cât mai diferite de ale tale.”

Simona Fiț este o promotoare a proceselor participative. Are o experiență
diversă în sectorul ONG, inclusiv din calitatea de coordonatoare a
procesului de redactare a dosarelor de candidatură pentru Timișoara 2021.
A contribuit la modificarea și completarea Legii transparenței decizionale
nr.52/2003 și la standardizarea activităților de lobby în România. A
promovat la nivel național tehnici de transparență și advocacy, a inițiat și
asistat tehnic peste 50 de audieri publice și a elaborat o serie de manuale și
studii pe teme precum politici publice, dialog civic și social, consultări
publice, advocacy și regionalizare. În prezent, încurajează și susține
proiecte educative STE@M, în calitate de coordonatoare a programului de
finanțare a Fondului Științescu Timișoara, derulat de Fundația Comunitară
Timișoara.



un loc de întâlnire între oameni din sectoare diverse, care împreună adaugă valoare ideilor și inițiativelor pentru comunitate și

oraș;

un loc de dezvoltare și testare idei și proiecte-pilot pentru comunitate;

un loc cu know-how și resurse pentru cei preocupați de dezvoltare organizațională, comunitară și urbană.

Resilience Lab Timișoara este o platformă de dialog și colaborare ce aduce împreună energie, expertiză și idei pentru întărirea

capacității de reziliență a organizațiilor, comunităților și orașului, în general. Resilience Lab este:

Explorăm împreună modalități prin care să ne întărim capacitatea de supraviețuire, adaptare și creștere, într-un mediu în continuă
schimbare.

Resilience Lab Timișoara este un program inițiat cu sprijinul Actors of Urban Change și dezvoltat, începând cu 2019, de Fundația
Comunitară Timișoara, cu sprijinul Asociației pentru Relații Comunitare.



Fundația Comunitară Timișoara identifică, alături de ONG-uri și grupuri de inițiativă, probleme importante din comunitate, propune

soluții și acumulează fonduri pe care le direcționează către beneficiari sub formă de finanțări nerambursabile.

Propagăm faptele bune. Fie că este vorba de bani, timp, expertiză, networking sau parteneriate, Fundația Comunitară Timișoara

reușește de fiecare dată să direcționeze resurse, transparent și eficient, către zonele comunitare care au nevoie de intervenție.

Promovăm comportamentul filantropic, asigurând companiile și donatorii că sprijinul lor financiar are cel mai puternic impact posibil în

comunitate.

Contribuim la creșterea unei comunități prospere și autonome. Fundația Comunitară Timișoara și-a început activitatea în luna iulie

2016 și gestionează în prezent șase programe care se bucură de succes și apreciere. Ne-am propus să construim încredere și să
potențăm inițiative prin conexiunile pe care le realizăm între cei care doresc să implementeze proiecte pentru binele comunității și cei

care doresc să contribuie cu resurse financiare sau de altă natură.

Valorificăm resursele puse la dispoziție de companii și donatori. În funcție de preferința de asociere cu o anumită cauză sau

tematică și ținând cont de interesul filantropic al fiecărui contributor, potrivim tipul de resurse oferit cu activități din cele cinci programe

comunitare pe care le derulăm de-a lungul anului. Indiferent de programul în care sponsorul dorește să investească, fiecare contribuție
ne ajută în consolidarea unei comunități puternice.


