
Cum putem dezvolta 
resursele, capacitatea şi 
încrederea la nivel local  
cu ajutorul practicii 
filantropice şi de ce este 
importantă aceasta

PLEDOARIE PENTRU  

filantropia 
comunitară  

Din Kenya până în India, din Slovacia până în Brazilia, locuitorii comunităților locale au 
îmbunătăţit calitatea educaţiei, au creat locuri de muncă, au mobilizat cetăţenii și donatorii 
au întărit capacitatea organizaţiilor.

Cum au reuşit să facă toate aceste lucruri comunităţile respective?

Făcând apel la filantropia comunitară.
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Pentru informaţii suplimentare despre Kenya şi nu numai, vă rugăm vizitaţi pagina Fondului Global pentru Fundaţii Comunitare la adresa  www.globalfundcommunityfoundations.org.

O practică locală, cu 
răspândire globală

În Brazilia, Instituto Comunitário 
Grande Florianópolis sau ICom a fost 
înfiinţat de activiştii de la nivel local 
cu scopul de a consolida organizaţiile 
comunitare fragile. Cei de la ICom au 
o activitate remarcabilă din mai multe 
puncte de vedere. Mobilizează la nivel 
local donatori care să investească 
în dezvoltare comunitară. Identifică 
resursele comunitare şi problemele 
locale. Promovează moduri inovatoare 
de utilizare a tehnologiilor pentru 
binele comun. De asemenea, 
construiesc un concept de fundaţie 
comunitară funcțional în Brazilia. 
„Am învăţat că în primul rând trebuie 
să susţinem o cultură a donaţiilor 
recurente,” afirmă Anderson Giovani da 
Silva, director executiv al ICom. „Apoi, 
venim cu instrumente menite să ajute 
organizaţiile comunitare, donatorii 
individuali, companiile şi autorităţile să 
lucreze cot la cot.”

În Kenya, Asociaţia pentru Dezvoltare 
Comunitară Makutano (ADCM) are o listă 
lungă de realizări, cum ar fi construirea a 
nouă diguri şi 17 puţuri şi dezvoltarea a  
4047 de hectare de teren agricol fertil.  
Aceste rezultate sunt impresionante, dar 
cu totul remarcabil este modul în care 
organizaţia a asigurat localnicilor o mai  
bună capacitate de a gestiona singuri 
dezvoltarea locală. Raphael Masika, un  
lider local care a jucat un rol central 
în crearea ADCM, explică implicarea 
organizaţiei în dezvoltarea pe termen  
lung a capacităţii comunitare prin astfel  
de mijloace: „În Kenya, oamenii sunt  
săraci nu pentru că nu au resurse, ci  
pentru că nu cunosc modul în care pot  
folosi resursele pe care le au la dispoziţie.”

În India, peste 5.000 de locuitori din 50 de sate 
şi-au unit forţele, devenind membrii Fundaţiei 
Prayatna. Pornind de la principiul potrivit căruia 
„problemele comunitare trebuie gestionate  
local,” au convins localnicii, în mare parte daliţi  
şi musulmani, să ofere din timpul, hrana şi banii  
lor, pe lângă alte resurse, pentru a susţine cu  
succes cauza drepturilor omului, a locuinţelor, a 
locurilor de muncă, a guvernării şi responsabilizării 
şi a justiţiei sociale. Organizaţia a dezvoltat 
abilităţile liderilor locali, a conectat comunităţile 
hinduse cu cele musulmane şi a promovat puterea 
acţiunii colective. „Când mergem acolo singuri, 
nu ne ascultă nimeni,” declară un membru, „însă 
reuşim să ne facem auziţi de fiecare dată când 
mergem împreună.”

În Slovacia, Fundaţia Banská Bystrica reprezintă prima fundaţie comunitară 
din Europa de Est. Înfiinţată prin proiectul Oraşe sănătoase al Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, fundaţia este susţinută în prezent de un număr important 
de donatori locali, reorientându-şi strategia spre iniţiative gestionate de 
cetăţeni. Fundaţia susţine grupurile care asistă copiii străzii din oraş, a contribuit 
la crearea unor organizaţii care ajută comunitatea locală de romi, desfăşoară 
un program YouthBank care implică tinerii în filantropie şi—cea mai mare 
realizarea a sa potrivit directorului său executiv, Beata Hirt—„a demonstrat 
localnicilor că deţin energia şi capacitatea necesare pentru a-şi rezolva singuri 
problemele.”



La nivel mondial, cetăţenii transformă filantropia comunitară1 în realitate prin abordări diverse, 
aflate în continuă evoluţie. Creează şi gestionează noi organizaţii care mobilizează şi distribuie 
fonduri şi alte resurse locale. Dezvoltă programe adaptate nevoilor comunităţii şi cresc gradul 
de conştientizare cu privire la problemele locale.  Reunesc lideri comunitari, întăresc poziţia 
societăţii civile şi planifică pe termen lung.

Numărul organizaţiilor centrate pe filantropie comunitară este în creştere. În perioada 
2000-2010, fundaţiile comunitare—un tip specific de organizații centrate pe filantropia 
comunitară—au înregistrat o creştere remarcabilă de 86%,  
cu o medie de 70 de instituţii înfiinţate anual.2 Au fost  
citați o serie de factori care explică această creştere:  
existența organizaţiilor de sprijin pentru dezvoltarea  
fundaților comunitare, flexibilitatea modelului  
organizațional al fundației comunitare, finanţarea pe  
termen lung şi eforturile sporite pentru întărirea  
societăţii civile la nivel global.

Deşi fundaţiile comunitare reprezintă cea mai populară formă de filantropie comunitară, 
noi tipuri de organizaţii extind limitele acestei practici. „În ultimii ani, a apărut un nou val 
de organizaţii active în domeniul filantropiei comunitare,” afirmă Halima Mahomed de la 
TrustAfrica. „Acestea sunt organice, ancorate în context, neataşate unui anumit concept şi 
neîncadrate în noţiunea de filantropie comunitară impusă de alţii.”

În esenţă, filantropia comunitară face apel la dorinţa locuitorilor comunităților locale de a  
se ajuta reciproc, dorinţă cât se poate de firească, întâlnită în toate societăţile şi culturile.  
Într-adevăr, numeroşi profesionişti asociază această practică atât cu un impuls colectiv, cât  
și cu o formă organizaţională.

Interesul comunităţilor pentru practica filantropiei comunitare nu constituie o surpriză, 
având în vedere că aceasta este cea mai în măsură să direcţioneze acest impuls spre instituţii 
locale durabile şi că este suficient de flexibilă pentru a putea fi adaptată condiţiilor locale şi 
personalizată în funcţie de donatorii locali.

O soluţie tot mai populară

1  Aşa cum reiese şi din Valoarea filantropiei comunitare, o serie de discuţii purtate în 2010-2011 de profesionişti şi finanţatori a condus la o 
definiție a filantropiei comunitare axată pe caracteristicile acesteia: faptul că este  „organizată şi structurată,” „autoguvernată,” „funcţionează 
ca o arhitectură deschisă,” „construiește societatea civilă,”  „foloseşte fondurile şi resursele locale” şi „promovează o societate incluzivă şi 
echitabilă.” Raportul, scris de Barry Knight la cererea Fundaţiei Aga Khan SUA şi Fundaţiei Charles Stewart Mott, este disponibil la adresa: 
http://www.mott.org/files/publications/thevalueofcommunityphilanthropy.pdf.

2  Vezi Raportul 2010 privind starea globală a fundaţiilor comunitare, realizat de Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS).

„S-a produs o schimbare în modul în care naţiunile aflate în curs de 
dezvoltare practică filantropia comunitară. Se remarcă îndepărtarea 
de atenţia obsesivă acordată de nord americani nevoilor donatorilor, 
practica devenind mult mai flexibilă. INOVAȚIA vine din Africa, Asia şi 
America de Sud.”

AVILA KILMURRAY, FUNDAŢIA COMUNITARĂ PENTRU IRLANDA DE NORD
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thanks Patti. Nice work on making it more subtle and in the background and the placement. 

a few things:

1.  i was suggesting taking out lines and left axis but nick said no and i think he's right so let's keep in

2. the changes to 500, 1000 and 1500 are supposed to be the numbers on the left axis, not the data points. 
So the bottom line should be 100, second up 500, then 1000 and top line 1500.

3. all 6 datapoints--i.e. dots on the line--should go back in: i.e. 905, 1,092, 1,235, 1,233, 1,400, 1,680

4. because the left axis numbers have been changed per #2 above, the placement of the dots will need to 
change to correspond. Does that make sense? for exam;le, the 1092 will now be slightly above the 
1000 line, the 1400 slightly closer to the 1500 line (vs. the 1600 line before), the 1680 a bit more above the 1500 line, etc.

5. because it will be back to being a longer line, you can start the 2000 year more to left and 2010 closer to right

6. I think it works to drop the top line (what used to be 2,100) but if it doesn't look right let's put back in, but make it 2,000

let me know if questions. if it's not clear, i can draw it! 
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NUMĂRUL FUNDAŢIILOR COMUNITARE, 2000–2010
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Logica filantropiei comunitare

Comunităţile recurg la filantropie comunitară şi pentru că această practică conduce la rezultate optime în 
domeniul dezvoltării. Potrivit lui Jenny Hodgson de la Fondul Global pentru Fundaţii Comunitare, filantropia 
comunitară este fondată pe o logică solidă, pe o serie de ipoteze de tipul „dacă / atunci” referitoare la modul în 
care se pot obţine rezultate importante pentru localnici, finanţatori şi profesionişti:

•		Dacă oamenii realizează că sunt co-investitori în propria dezvoltare, atunci acordă mai multă atenţie 
rezultatelor.

•		Dacă localnicii contribuie cu resurse proprii, atunci dinamica puterii este mai echilibrată, fiind mai degrabă 
vorba de un parteneriat decât de relaţia clasică între donator şi beneficiar.

•		Dacă localnicii gestionează şi se implică în acţiuni de filantropie comunitară, atunci beneficiarii din plan local 
trebuie responsabilizaţi într-un mod care să permită construirea capitalului social.

•		Dacă instituţiile active în domeniul filantropiei comunitare reuşesc să reunească diferite tipuri de încredere şi 
resurse, atunci pot stimula într-un mod eficient procesul de dezvoltare.

Profesioniştii şi susţinătorii filantropiei comunitare au identificat trei piloni ai acestei practici:

Filantropia comunitară dezvoltă şi redistribuie resursele locale—fie ele financiare 
sau de altă natură. Din acest motiv, donatorii individuali şi instituţiile donatoare 
consideră că aceasta reprezintă un mijloc eficient de a asigura durabilitatea, prin 
creșterea bazei de resurse pentru abordarea problemelor comunităţii. Utilizarea 
resurselor locale, implicarea donatorilor din comunitate şi folosirea frecventă a 
fondurilor permanente, toate acestea permit filantropiei comunitare să dezvolte 
societatea civilă pe termen lung.

Organizaţiile din domeniul filantropiei comunitare dezvoltă capacitatea pe termen 
lung investind în relaţii, cunoştinţe, infrastructură şi lideri—elemente esenţiale 
pentru societatea civilă; o astfel de capacitate nu poate fi obţinută prin abordări 
pe termen scurt. Filantropia comunitară reprezintă un mijloc eficient de a oferi 
cetăţenilor posibilitatea de a se face auziţi şi de a participa într-un mod mai 
intens. În acelaşi timp, poate ajuta organizaţiile să se adapteze la un mediu aflat 
în permanentă schimbare, la noile priorităţi locale, la schimbările în domeniile de 
interes ale donatorilor şi la oportunităţile de leadership.

Prin guvernanţă locală şi decizii de finanţare transparente, filantropia comunitară 
creşte încrederea reciprocă a localnicilor, dar şi cea în instituţiile locale. Un astfel de 
capital social întăreşte societatea civilă, atrage susţinere şi duce la însuşirea de către 
membrii comunităţii a procesului de dezvoltare. Mai mult, permite organizaţiilor 
active în domeniul filantropiei comunitare să reunească, să informeze şi să 
mobilizeze cu succes locuitorii aşa cum rareori reuşesc alte organizaţii.

R E S U R S E

C A PAC I TAT E

Î N C R E D E R E
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Calea către rezultate optime

CONTRIBUŢIILE
LOCALE:
fonduri, timp, cunoştinţe, lideri

EXTERNE:
informaţii, asistenţă, reţele, �nanţare

REZULTATELE ÎN DOMENIUL 

DEZVOLTĂRII

SPRIJINĂ

DEZVOLTĂ

FILANTROPIA
COMUNITARĂ

SUSȚIN

CAPACITATEA
organizaţii
leadership

adaptabilitate

RESURSELE
fonduri permanente
întreprinderi sociale

implicare

ÎNCREDEREA
credibilitate
transparență

asumarea
responsabilității

ÎNTĂREŞTE

SOCIETATEA CIVILĂ



„Lucrăm la nivelul societăţii civile de mult timp. În 
situaţiile în care oamenii doresc să facă ceva pentru 
ei înşişi, aceste programe s-au dovedit a fi  cele mai 
DURABILE. Leadershipul,  resursele financiare şi 
sprijinul voluntar sunt menținute pe termen lung.”

MIRZA JAHANI, FUNDAŢIA AGA KHAN 

„Ne bazăm pe persoanele pe care 
COMUNITATEA le cunoaşte şi în care 
are încredere.”

FELECIA JONES, FUNDAŢIA COMUNITARĂ 
BLACK BELT 

„Încetul cu încetul, devenim o sursă de 
informaţii şi CUNOŞTINŢE despre comunitate.”

LÚCIA DELLAGNELO, INSTITUTO COMUNITÁRIO 
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

„Vrem să  
TRANSFORMĂM 
comunitatea din  
interior.”

MARWA EL DALY, FUNDAŢIA 
COMUNITARĂ WAQFEYAT AL 
MAADI 

Un apel la acţiune

Tot mai mulţi finanţatori, profesionişti şi activişti au început să ia în calcul diferite metode menite să consolideze 
şi să dezvolte filantropia comunitară la nivel global, din perspective diferite: ca strategie de dezvoltare, ca practică 
filantropică şi ca modalitate de a întări comunitatea.

Filantropia comunitară, ca practică eficientă de dezvoltare, are nevoie de sprijin pentru un impact crescut și zonă 
mai largă de acoperire. Un astfel de sprijin trebuie să ţină seama de nevoile comunităţilor, acordând o atenţie 
deosebită realităţii din teren, mai mult decât obiectivelor de dezvoltare din afara comunităților.

Apelul la sprijin este susţinut de o serie de studii. De exemplu, Raportul 2010 privind starea globală a fundaţiilor 
comunitare realizat de WINGS arată că factorul determinant al creşterii înregistrate de fundaţiile comunitare între 
2008 şi 2010 a fost prezenţa, în anii anteriori ai deceniului respectiv, a organizaţiilor naţionale sau regionale de 
sprijin pentru dezvoltarea acestor fundaţii.

Apelul la sprijin este susținut și de înțelegerea că este momentul oportun. Filantropia comunitară şi-a dovedit 
eficienţa şi atractivitatea în contexte geografice şi culturale cât se poate de variate. A sosit momentul să devină 
una din strategiile de dezvoltare preferate. Având în vedere faptul că tehnologia permite donatorilor externi  
să doneze mai uşor bani unor comunităţi aflate la depărtare, e nevoie de organizaţii filantropice la nivel local 
pentru a ghida şi completa aceste investiţii. Acum, când practica e în creștere și îmbunătățire, este momentul  
să acţionăm.

„În anumite locuri, se poate realiza o intervenţie 
eficientă doar dacă oamenii depun eforturi  
COMUNE. Trebuie să găsim o modalitate prin  
care comunitățile devin active, se mobilizează  
și vin împreună” 

TADE AKIN AINA, THE CARNEGIE CORPORATION
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Pentru dezvoltarea strategiilor de creștere a domeniului filantropiei comunitare, următoarele întrebări  
sunt importante:

•	 	Cum putem oferi mai multe oportunităţi de relaționare între practicieni şi schimburi de experienţă  
între profesioniştii din domeniul filantropiei comunitare?

•	 Cum putem îmbunătăţi modul de înţelegere a practicii prin cercetare, evaluare şi comunicare?

•	 	Care sunt mijloacele eficiente ce pot ajuta noile organizaţii din domeniul filantropiei comunitare  
să îşi consolideze poziţia?

•	 	Cum pot sprijini finanţatorii externi filantropia comunitară, limitând în acelaşi timp dinamica 
„din exterior înspre interior” ce poate pune piedici acestor eforturi?

•	 	Cum arată infrastructura internaţională ce ar putea finanţa experimente, elabora instrumente,  
strânge fonduri, identifica resurse, reuni lideri, crea reţele şi dezvolta practici?

•	 Cum putem crea o mişcare globală în domeniul filantropiei comunitare?

„Prin intermediul 
filantropiei comunitare, 
ACTORII LOCALI pot 
gestiona singuri procesul 
de dezvoltare locală.”

MARYANNE YERKES, 
AGENŢIA AMERICANĂ 
PENTRU DEZVOLTARE 
INTERNAŢIONALĂ

„Filantropia comunitară oferă şansa experimentării. 
Suntem mici, dar FLEXIBILI. Putem umple golurile. 
Totul se reduce la dorinţa de a experimenta şi la o 
atitudine antreprenorială.”

JAN DESPIEGELAERE, FUNDAŢIA COMUNITARĂ  
WEST-FLANDERS

„Finanţatorii externi care investesc 
mulţi bani se aşteaptă ca programele 
să fie menținute pe termen lung. Din 
propria noastră experienţă, ştim că 
susţinerea filantropiei comunitare asigură 
continuitatea activităţii. Este un model ce 
funcţionează cu adevărat.”

SHANNON LAWDER, FUNDAŢIA C.S. MOTT

„Am susţinut ideea potrivit căreia (construirea) unei 
fântâni nu este suficientă deoarece acest lucru nu 
înseamnă dezvoltare. DEZVOLTAREA, credem noi, este 
povestea din spatele construirii fântânii…. Ai dezvoltat 
capacitatea locală? Ai schimbat atitudini? Ai ajutat 
comunitatea să gândească altfel?”

MONICA MUTUKU, FOSTĂ ANGAJATĂ A FUNDAŢIEI PENTRU  
DEZVOLTARE COMUNITARĂ KENYA 

Cum putem contribui la dezvoltarea  
acestei practici?
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Mai multe organizaţii s-au unit cu scopul de a pune bazele unei alianţe a susţinătorilor filantropiei 
comunitare care să găsească un răspuns la aceste întrebări şi să dezvolte această arie de activitate. 
Sunteţi invitaţi să vă alăturaţi acestora.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi persoana de mai jos: 

Jenny Hodgson 
jenny@globalfundcf.org  
www.globalfundcommunityfoundations.org

Pentru informații suplimentare despre fundații comunitare în România vizitați site-ul de mai 
jos, administrat de Asociația pentru Relatii Comunitare (ARC): www.fundatiicomunitare.ro

Fiţi alături de noi!

RESURSE CAPACITATE ÎNCREDERE

AGA KHAN FOUNDATION USA
1825 K Street NW, Suite 901
Washington, D.C. 20006
www.akdn.org
info.akfusa@akdn.org
+1.202.293.2537

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION
Mott Foundation Building
503 S. Saginaw Street, Suite 1200
Flint, MI 48502
www.mott.org   info@mott.org
 +1.810.238.5651

GLOBAL FUND FOR COMMUNITY FOUNDATIONS
Fourth Floor, 158 Jan Smuts Avenue Rosebank  
Johannesburg 2196 South Africa 
www.globalfundcommunityfoundations.org
info@globalfundcf.org
+27.11.447.4396

ROCKEFELLER BROTHERS FUND
475 Riverside Drive, Suite 900
New York, NY 10115
www.rbf.org
communications@rbf.org
+1.212.812.4200

Fotografii: © Fundaţia Aga Khan (Jean-Luc Ray, Zahur Ramji), Fundaţia C.S. Mott,  Fondul Global pentru Fundaţii Comunitare 
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