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INTRODUCERE

»

“Fii un cetățean global. Acționează cu pasiune și compasiune. Ajutăne să facem această lume mai sigură și mai durabilă astăzi și pentru
generațiile următoare. Aceasta este responsabilitatea noastră morală. “
Fostul Secretar-General al ONU, Ban-Ki Moon, 2015
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INTRODUCERE

INTRODUCERE

ECFI (Inițiativa Fundațiilor Comunitare
din Europa) s-a angajat să crească
gradul de conștientizare a importanței
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)
în rândul fundațiilor comunitare. ODD
au avut o prezență constantă în întreaga
noastră activitate - ca subiect pe agenda
activităților noastre de învățare reciprocă,
în prezentări și conferințe, în cercetare și în
comunicări.
A devenit clar că există scepticism și
chiar opoziție în adoptarea ODD. Această
atitudine provine din sentimentul că
obiectivele fie sunt departe de activitatea
cotidiană a fundațiilor comunitare, fie
că potențialul lor de impact asupra unor
probleme de nivel înalt este destul de
limitat.
Acest ghid urmărește să demonstreze că
activitatea tuturor fundațiilor comunitare
este extrem de relevantă pentru ODD
și că prin adoptarea unei abordări de
tipul „organizația în întregime”, care ia în
considerare misiunea, investițiile, strategiile
și programele, comunicațiile și operațiunile,
se creează premisele pentru a folosi
acest cadru în vederea amplificării rolului,
credibilității și eficienței de catalizatori
pentru schimbare.

Acest lucru poate atrage parteneri sau
fonduri, poate motiva personalul, membrii
consiliului sau voluntarii și poate consolida
poziția fundației comunitare în locul în care
e prezentă.
În acest document facem legătura între
acțiunea la nivel local și binele la nivel
global, folosind cadrul ODD. Subliniem
exemple despre modul în care fundațiile
comunitare au îmbrățișat ODD într-o
varietate de moduri și stabilim acțiuni
care pot fi întreprinse de fundații pentru
a cuprinde aceste Obiective. Sperăm că
acest lucru vă va inspira să învățați mai
multe, să începeți conversațiile necesare
și să vă aliniați organizația și munca,
creând un cerc virtuos, unde cadrul ODD
vă ajută pe voi și pe fundația comunității
dvs. care, implicit, contribuie la atingerea
Obiectivelor.
Dr. James Magowan și Anja Böllhoff Directori
Coordonatori, Inițiativa Fundațiilor Comunitare
din Europa
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»

“Acest raport realizat de ECFI este un
tezaur de exemple pozitive despre modul
în care fundațiile comunitare contribuie
la crearea agendei.”
Dr. Annette Kleinbrod este Consilier
pentru Cooperarea Internațională
pentru Dezvoltare din cadrul Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, în numele
Ministerului Federal pentru Cooperare
și Dezvoltare Economică și detașată la
Asociația Fundațiilor Germane.

PENTRU AGENDA 2030 E NEVOIE
URGENTĂ DE FUNDAȚIILE
COMUNITARE!
Agenda 2030, cu cele 17 obiective de
sustenabilitate și 169 de obiective secundare,
este un plan de acțiune globală pentru a
obține pacea și prosperitatea pentru toți
oamenii, acum și în viitor. Scopul este de
a modela progresul economic global în
armonie cu justiția socială și în conformitate
cu limitele ecologice ale planetei noastre.
În general, Agenda depășește cu mult ceea
ce am discutat până în prezent în domeniul
climei și mediului. Are o abordare holistică
și face legături între ODD-urile individuale.
Acest lucru înseamnă pur și simplu că, dacă
un obiectiv este neglijat, acesta va afecta și
atingerea celorlalte obiective.
Implementarea ODD la nivel național și
internațional până în 2030 este un obiectiv
foarte ambițios. Este un îndemn la acțiune
pentru toți: guverne, întreprinderi, instituții
financiare, mediul academic, societatea
civilă și fiecare persoană fizică. Vom putea
să le realizăm doar dacă producem o
schimbare împreună, rămânem deschiși la
noi forme de cooperare și conștientizăm
puterea de transformare a Agendei.
6

Dar, în același timp, Agenda este și un
concept global care a fost dezvoltat la
nivelul ONU și adoptat prin rezoluție ONU.
Prin urmare, este destul de diferită ca stil și
abordare față de modul în care mulți actori
ai societății civile se implică la firul ierbii.
În activitatea mea, sunt deseori întrebată
dacă fundațiile și, mai ales, fundațiile
comunitare la nivel local pot contribui la
acest concept internațional. Bineînțeles
că pot! Pentru implementarea ODD este
nevoie urgentă de fundațiile comunitare!
Sunt mai potrivite decât orice altă formă
de organizare pentru a stabili contacte
între cetățeni și alte părți interesate în
implementarea Agendei, în special cu
actori din politică, afaceri, știință și mediul
academic. Datorită neutralității fundațiilor
comunitare, acestea sunt un vehicul foarte
potrivit pentru a crea o platformă pentru
întâlniri și schimburi. De asemenea, oferă
cetățenilor posibilitatea de a participa și de
a contribui la discuții și procese, chiar dacă
inițial ușile par închise. Un alt atu este că
fundațiile comunitare sunt foarte familiare

CONTEXT

„Sustain”, primul congres
Februarie 2019, München

cu zona locală respectivă și au capacitatea
de a găsi soluții adecvate, indiferent de cât
de complexe sunt provocările.
Acest raport realizat de ECFI este un tezaur
de exemple pozitive despre modul în care
fundațiile comunitare contribuie la crearea
agendei. Foarte inspirational! Aștept cu
interes să continuăm colaborarea cu
fundațiile comunitare și cu multe alte părți
interesate, pentru a dezvolta premisele unui
viitor mai bun, care nu lasă pe nimeni în
urmă.
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PENTRU BINELE GLOBAL
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FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎN ACȚIUNE

FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎN ACȚIUNE:
O ABORDARE LA NIVEL DE ORGANIZAȚIE
Dedicate unor zone geografice definite și
cu o prezență instituțională înrădăcinată,
fundațiile comunitare se află într-o poziție
foarte bună pentru a înțelege și a aborda,
la nivel local, o gamă complexă de aspecte
și chestiuni interdependente. La nivel local,
fundațiile comunitare sunt jucători importanți
și, în unele cazuri, chiar lideri. Acest lucru este
posibil datorită capacității lor de a construi și
utiliza resurse materiale, financiare și umane,
datorită cunoștințelor lor despre comunitate
și rolului lor în construirea încrederii și în
cultivarea legăturilor și relațiilor dintre
oameni și instituții. Prin urmare, fundațiile
oferă o legătură importantă între acțiunile
locale și aspirațiile globale.
Domeniile de aplicare ale ODD sunt atât
de largi, încât este greu de imaginat că o
fundație comunitară nu ar putea contribui
la îndeplinirea unuia sau a mai multora
dintre ele prin susținerea mișcărilor de la
firul ierbii sau prin programele de încurajare
comunitară.
Mai mult, caracterul universal și interconectat
al Obiectivelor înseamnă că orice acțiune
pe care o fundație o face în legătură cu un
Obiectiv are un impact și asupra celorlalte.
De aceea, este important ca Agenda ODD să
fie înțeleasă în totalitatea sa, iar fundațiile să
o privească din unghi organizațional și doar
prin prisma unui program.
Prin adoptarea ODD și alinierea la Obiective,
fundațiile comunitare pot demonstra modul
în care strategiile și activitatea lor sunt
relevante și au impact; acest lucru poate
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atrage parteneri și surse de finanțare, poate
motiva personalul, membrii consiliului și
voluntarii. Totodată, poate consolida poziția
fundației comunitare ca liant sau punte de
legătură între sectorul public, privat sau
neguvernamental din zona sa.
În această secțiune, vom descoperi practici
din întreaga lume, în special din Europa, unde
fundațiile comunitare au utilizat ODD pentru
a-și concentra și accentua impactul. Ne
uităm la modul în care fundațiile au dezvoltat
o înțelegere a ODD și au corelat acest lucru
cu misiunea și activitatea lor - evidențiind
atât provocările pe care au trebuit să le
depășească, oportunitățile apărute, cât și
diferența făcută. Ne uităm la exemple în care
fundațiile comunitare:

•
•
•
•

•

și-au redefinit misiunea
și-au ajustat strategiile de investiții pentru
a fi în concordanță cu ODD
au creat și pus în aplicare programe
aliniate la ODD
au folosit limbajul comun al ODD în
comunicări (în special în planificare și
raportare), în dialogul activ cu localnicii și
alte părți interesate din comunitate, cât și
în mobilizarea de resurse
și-au analizat propriile programe și
amprenta ODD

O abordare la nivel organizațional înseamnă
evaluarea fiecărui aspect, de la misiune până
la programe, prin prisma ODD.

FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎN ACȚIUNE

Misiune

Activități

Investiții
Fundația
comunitară

Strategie,
programe și
acțiuni

Comunicare
și mobilizare

Cercetările noastre indică faptul că
aproape 60% din fundațiile comunitare din
Europa văd deja o legătură între munca
lor și ODD. Pentru cele mai multe, acest
lucru se realizează prin alinierea între unele
acțiuni (programe sau finanțări) și unul
sau două Obiective. Unii au extins acest
lucru la un nivel strategic, de exemplu,
folosind cadrul ODD ca bază pentru
analiza nevoilor din zonă și ca suport în
planificare, monitorizare și evaluare. Un
număr mic se îndreaptă către o abordare
completă, la nivelul întregii organizații.
Acest lucru, credem noi, este fezabil pentru
toate fundațiile comunitare și ar putea
deveni chiar o caracteristică definitorie. Ce
răspuns mai bun ar putea primi acest apel
universal la acțiune?

»

„Fundația Comunitară München
promovează dezvoltarea urbană
sustenabilă în München. Principiile
după care se ghidează sunt justiție
socială, responsabilitate ecologică și
economică într-un context global.”
Extras din misiunea Fundației
Comunitare München
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Rețeaua Northamptonshire Food
Poverty participând la campania
„Săptămâna #EndHungerUK”,
noiembrie 2019

OBIECTIVELE ONU, PARTE DIN
ADN-UL FUNDAȚIILOR COMUNITARE

»

„Viziunea Fundației înseamnă crearea
unei culturi a dăruirii, care întărește
și susține comunitatea locală într-un
context global, motiv pentru care vom
măsura și implicarea noastră, pentru
a reflecta Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă ale ONU”,
Rachel McGrath,
Fundația Comunitară Northamptonshire

La baza unei fundații comunitare se află
misiunea sa - o declarație care definește
scopul organizației strâns legat de propriile
sale valori, modul în care acționează și
viziunea sa. Încorporarea ODD în ADN-ul
fundației comunitare nu este văzută ca un
prim pas în acest proces al definirii misiunii, dar
făcând asta, fundațiile asigură comunitatea
că angajamentul pe care și-l asumă este pe
termen lung și global. Majoritatea fundațiilor
comunitare își pot conecta deja misiunea cu
obiectivele generale ale ODD. De exemplu,
Fundațiile Comunitare Freiburg și München
au încorporat în statutul și misiunea lor
valoarea acțiunilor locale în context global
și sustenabilitatea, încă dinaintea apariției
Obiectivelor.
Din acel moment, ambele fundații comunitare
și-au aliniat strategiile de investiții, politicile
de finanțare și munca fundației/activitățile
de zi cu zi cu aceste Obiective.
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Fundația Comunitară Northamptonshire,
una dintre cele 46 de fundații care deservesc
aproape toată suprafața Regatului Unit,
joacă un rol central în mișcarea comunitară
britanică. Fundația încurajează celelalte
organizații să facă o evaluare cât mai
detaliată a relevanței ODD, iar cel mai bine
o face prin propria sa practică. Înființată
în 2001, consiliul și personalul Fundației
au revizuit și modificat recent valorile și
viziunea pentru a arăta recunoașterea și
angajamentul lor față de ODD.
Prin aceasta viziune, Fundația Comunitară
Northamptonshire se poziționează în rolul de
actor local, dar care face parte dintr-o rețea
internațională vastă, bogată în bune practici
și care încurajează ecosistemul sectorului
comunitar și de voluntariat. În 2019, după
discuții în cadrul comitetului de impact și prin
intermediul echipei de conducere, Fundația
a decis să includă ODD în Planul de Afaceri
2019-2022 și să se angajeze să includă
câteva, dacă nu toate, din aceste Obiective
în activitățile lor.

FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎN ACȚIUNE

INVESTIȚIILE ÎN MISIUNE PENTRU
UN IMPACT MAI MARE

»

“Atunci când investești în active, trebuie
luate în considerare și aspectele etice și
ecologice.”
Hanna Lehmann,
Fundația Comunitară Freiburg

Când vine vorba de investiții, aspectele
economice precum rentabilitatea financiară,
securitatea și lichiditatea au fost, în mod
tradițional, pilonii primari ai unei strategii
de investiții. Fundația Comunitară Freiburg
și alte organizații au adăugat la aceasta o
a patra dimensiune - sustenabilitatea.
În ghidurile lor despre modul în care
fondurile de endowment pot fi administrate,
fundațiile au definit necesitatea de a investi
în principal în companii orientate spre
sustenabilitate, iar investițiile să fie făcute
în conformitate cu criterii etice, ecologice
și de responsabilitate socială. Astfel, se
evită sprijinirea unor industrii ale căror
activități și produse contravin principiilor
și obiectivelor fundației, cum ar fi industria
apărării, energia nucleară, exploatarea prin
muncă a copiilor și altele. În plus, ele pun
mare preț pe colaborarea cu instituțiile
bancare locale.

Fundația Comunitară pentru Irlanda
de Nord a trecut de la o abordare a
investițiilor bazată pe refuzul de a plasa
fonduri în industria tutunului, alcoolului, de
armament etc. și dezinvestirea din industria
combustibililor fosili, la o abordare pozitivă,
concentrată pe investirea în companii care
dau dovadă de leadership în politicile de
angajare, protecția mediului și drepturile
omului. Recent, Fundația a construit un
portofoliu în jurul practicilor pozitive bazate
pe ODD. Până în prezent, această abordare
nu a dus la o scădere a performanțelor
investițiilor.
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»

„Agenda 2030 oferă un cadru puternic
pentru a face față complexității la nivel
local: forța de transformare a fundației
în comunitatea sa, dar nu numai, este
profund legată de capacitatea de a
adopta în același timp toate ODD, ca
fiind interdisciplinare și interdependente
și de a acționa coerent.”
Gaetano Giunta,
Fundația Comunitară Messina

CUM SĂ DAI TONUL PRIN
STRATEGII ȘI PROGRAME LOCALE
În general, fundațiile comunitare sunt foarte
bine conectate în localitățile lor și pot aduce
la aceeași masă cunoștințele și expertiza
tuturor celor implicați în oraș/regiune.
Ca instituții nonprofit, cu experiență
îndelungată, neutre și independente, ele sunt
extrem de potrivite în rolul de umbrelă pentru
inițiativele civice și, de asemenea, pot fi un
contact de încredere pentru administrația
locală relevantă. Conform sondajului ECFI,
fundațiile comunitare au întreprins măsuri
în ceea ce privește toate ODD, în special
Obiectivele 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16 și 17.
Experiența de la Global Challenges Local
Solutions (vezi pagina 26) arată o atenție
specială acordată Obiectivelor 1, 4, 11 și 17.

„Sustain”, primul congres
în München, în februarie 2019
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Multe exemple de aliniere între proiecte și
Obiective specifice pot fi găsite în rapoartele
GCLS aici.
La nivel local, legătura strânsă între
Obiective devine din ce în ce mai relevantă.
Timp de un deceniu, Fundația Comunitară
Messina a fost în linia întâi a inovației și
transformării sociale și economice prin
mobilizarea grupurilor de inițiativă locală să
folosească o gamă largă de resurse (inclusiv
cele aflate anterior sub controlul Mafiei),
pentru binele public.

FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎN ACȚIUNE

»

“ În opinia mea, fundațiile comunitare
sunt potrivite mai ales pentru
promovarea implementării Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă, la nivel local.
Nimeni nu poate implementa ODD fără
oamenii direct afectați.
Ca fundații comunitare, alături de
foarte puține alte organizații, suntem în
contact strâns cu cetățenii unui oraș.”
Carmen Paul,
Fundația Comunitară München

Fundația Comunitară München a fost
fondată în 2000 de șase locuitori ai orașului.
Ideea cu care s-a pornit la drum a fost
continuarea proceselor inițiate de localnici
prin Agenda 21.
Carmen Paul povestește despre modul
în care fundația comunitară, după 20 de
ani, extinde în mod semnificativ tema
sustenabilității.

Împreună cu alți actori din zona de afaceri,
politică, administrație locală și știință,
au creat opt grupuri de lucru, intitulate
fabrici. Acestea au elaborat recomandari
de intervenții pe subiectele ODD, relevante
pentru localnici. În jur de 400 de persoane
au participat la acest congres, care a fost
urmat de întâlniri trimestriale, iar un nou
congres a fost planificat pentru 2021.

Fundația Comunitară München a adus
la aceeași masă mai multe organizații,
iar împreună au înființat Inițiativa de
Sustenabilitate
pentru
München.
În
cooperare cu 50 de asociații locale, au
organizat primul mare congres SUSTAIN,
în februarie 2019, pornind de la întrebarea
„Cum pot cetățenii să contribuie la
implementarea ODD la nivel local?”

SUSTAIN, primul congres în
München, februarie 2019
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»

„Fundația își arată angajamentul față
de ODD care corespund datelor locale,
propunerilor și situațiilor raportate
de grupurile-țintă, ca parte a mișcării
globale de îmbunătățire a calității vieții
pentru toate comunitățile din întreaga
lume. Pornind de la aceste ODD și date
din teritoriu, creionăm primii pași spre
construirea unei agende comune în
parteneriat cu sectorul public, cel privat
și organizațiile locale. Mai mult, implicăm
liderilor comunitari în discuție și planificăm
acțiunile din programul Vital Signs”
Daniele Giudici,
Fundația Comunitară Milano de Nord

Sunt și alte fundații comunitare care își
folosesc expertiza și puterea de lider
comunitar pentru a alinia Vital Signs la
cadrul ODD. Vital Signs este metodologia
bazată pe date dezvoltată de Fundațiile
Comunitare din Canada. Acestea folosesc
date publice și informații specifice la nivel
local pentru a măsura starea de sănătate
a unei comunități și pentru a găsi soluții
relevante pentru îmbunătățirea calității
vieții.
Canada este un exemplu în acest domeniu,
pentru că a corelat intervențiile celor 191
de fundații comunitare cu seturile de date
publice la nivel național. Alte exemple există
în opt țări europene (Bosnia și Herțegovina,
Germania, Irlanda, Italia, Serbia, Slovacia,
Ucraina și Marea Britanie) unde

Fundația Comunitară Milano
de Nord
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fundațiile au implementat Vital Signs sau
alte abordări care îmbină analizele nevoilor
locale cu cadrul Obiectivelor.
Pentru că au legat cadrul ODD de Vital
Signs, Fundația Comunitară Milano de
Nord s-a poziționat ca un centru de
expertiză și un lider al comunității. Prin
această abordare, Fundația a adus la viață
cele 17 Obiective și a reușit să le asimileze în
activitatea sa, în angajamentele cu ceilalți
și în activitatea de zi cu zi a organizațiilor
locale. Astfel, specificul local s-a conectat
la scena globală, această abordare a
ajutat la găsirea indicatorilor relevanți, a
pus accentul pe acțiune și a pus bazele
elaborării unei agende comune între actorii
interesați.

FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎN ACȚIUNE

»

„Era foarte puțin interes și nu înțelegeau
[n.r. membrii consiliului] relevanța ODD
în raport cu activitatea fundației. Dar nu
m-am lăsat descurajată, pentru că am
crezut cu tărie că transpunerea acțiunilor
noastre într-un context global, acceptarea
faptului că e nevoie de noi toți pentru a
atinge Obiectivele și pentru a ni le asuma
este o provocare pe care o întâmpină toți
cei care și-au luat angajamentul față de
ODD. Prezența recurentă a acestui subiect
mi se pare inevitabilă.”
Susanne Hauswaldt,
Fundația Comunitară Braunschweig

Fundațiile
Comunitare
Hamburg
și
Braunschweig, ambele înființate acum 20
de ani și ambele cu o dezvoltare de succes,
au fost inspirate de metodologia Vital Signs
implementată de fundațiile canadiene și
au decis să adapteze o astfel de analiză
și în Germania. ImPULS Hamburg a fost
primul raport care a oferit o analiză a
nevoilor comunitare, aliniate la ODD.
Fundația Braunschweig urmează să-și
lanseze propriul raport la începutul anului
2020. Chiar și cu dificultăți în convingerea
consiliului de administrație și a colegilor
săi, Susanne Hauswaldt, CEO al Fundației
Comunitare Braunschweig, a dus ideea
mai departe. În primul raport imPULS
Braunschweig, fundația comunitară va

lega problemele orașului de cadrul oferit
de ODD. Organizația explică conceptul din
spatele ODD și arată legătura dintre fiecare
cetățean, acțiunile lor și Obiectivele ONU.
În analiza imPULS, fundația comunitară
arată legăturile dintre acțiunile locale și
ODD, pornind de la activitatea sa, dar și în
discuții mai ample despre nevoile orașului
cu alți actori locali interesați.

IMPULS,
Fundația Comunitară
Braunschweig
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»

„Vedem foarte mult potențial neexploatat
în promovarea ODD și popularizarea
acestora în rândul publicului larg. Una
dintre soluțiile identificate este să implicăm
universitatea locală și să colaborăm intens
cu aceasta în privința ODD”
Petr Veselý,
Fundația Comunitară Usti

Cu sprijinul programului GCLS, Fundația
Comunitară Usti a căutat să crească
gradul de conștientizare și înțelegere
a ODD, în special în rândul ONG-urilor
locale și grupurilor de inițiativă, precum și
printre donatorii fundației. Drept urmare,
a mobilizat inițiative locale și, datorită
deschiderii donatorilor locali,

Fundația a reușit să susțină 21 de proiecte
depuse de organizații, care făceau
referire la 4 Obiective (1, 3, 4 și 11). Ideile
și activitățile proiectelor s-au concentrat
pe îmbunătățirea condițiilor locale și au
răspuns la prioritățile locale, contribuind
în același timp la găsirea soluțiilor pentru
provocările globale și problemele de
dezvoltare sustenabilă.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

School for Life, Usti,
Republica Cehă

KONEC CHUDOBY A HLADU

22.2.2018
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Fundația Comunitară Tuzla în dialog
cu localnicii.

DE CE SĂ FOLOSIM LIMBAJUL
COMUN AL OBIECTIVELOR

»

„Fundațiile comunitare joacă un rol esențial
în această chestiune. În vara anului 2019,
am organizat dialoguri și întâlniri cu
membrii comunității, unde am promovat
Obiectivele și am facilitat discuții despre
domeniile de cercetare și problemele
comunitare ridicate de cetățeni. Au avut loc
opt conversații comunitare cu peste 300 de
participanți – cei mai mulți dintre aceștia
nemaiauzind niciodată de ODD.”
Jasna Jašarević,
Fundația Comunitară Tuzla

Îndeplinirea Obiectivelor nu înseamnă
doar mobilizarea resurselor financiare, ci
necesită schimbări sistemice care implică
noi moduri de lucru între sectoarele public,
privat și nonguvernamental. Fundațiile
comunitare vor fi întotdeauna actori
nesemnificativi atunci când vine vorba de
puterea financiară, dar, cu toate acestea,
fundațiile sunt foarte bine poziționate
pentru rolul de catalizator, prin acțiunile
lor independente și prin intermedierea
relațiilor, lucru care duce la stimularea
dialogurilor și promovarea colaborării.

Comunicarea consecventă bazată pe un
set unificat de priorități poate contribui la
stabilirea parteneriatelor nu numai între
susținătorii din sectorul privat și binele
public, cât și între alte părți interesate, care
pot folosi cunoștințele și resursele necesare
pentru a produce schimbare.
Limbajul comun al ODD este valoros în
toate etapele, de la inițierea dialogului,
până la îndeplinirea acțiunilor și terminând
cu raportarea.

Întâlnirea Grupului de Experți,
Fundația Comunitară Tuzla
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Fundația Comunitară Northamptonshire
intenționează să identifice, în raportarea
sa de impact, Obiectivele care au fost
abordate prin fondurile numite ale
donatorilor sau prin programe, să se implice
la nivel de rețea în discuții despre exemple
de bune practici, să promoveze activitatea
prin PR și comunicare și să dezvolte un
atelier care să ajute grupurile comunitare și
organizațiile să se gândească la maniera în
care activitatea lor abordează unul sau mai
multe din ODD.
Fundația Comunitară München și Fundația
Comunitară Freiburg folosesc criteriul
„sustenabilității” în toate proiectele pe
care le finanțează. Fundațiile cer în mod
explicit solicitanților să arate modul în care
proiectele ajung sustenabile.

Fundația Comunitară Tuzla
în dialog cu cetățenii,
Živinice 2019.
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»

„La Fundația Comunitară München
sprijinim doar proiectele care îndeplinesc
Obiectivele Agendei.”
Carmen Paul,
Fundația Comunitară München

FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎN ACȚIUNE

ÎNCEPE CU TINE – ORGANIZAȚIA
SUSTENABILĂ

Fiecare fundație comunitară ar trebui să se
uite atent la ea însăși prin prisma ODD și să
vadă dacă reflectă Obiectivele prin acțiuni
concrete și nu doar la nivel declarativ. De
exemplu, fundațiile ar trebuie să se întrebe:

•

Promovăm suficient ODD în propriul
consiliu de administrație, în rândul
personalului angajat sau voluntarilor și
sprijinim în mod activ aceste Obiective?

•

Încurajăm și promovăm parteneriate și
colaborări eficiente între sectorul public,
privat și societatea civilă?

•

În politicile și procesele noastre de
angajare și recrutare de voluntari,
încurajăm egalitatea, incluziunea și
responsabilitatea?

•

Avem politici și practici de lucru
adecvate în ceea ce privește producția
și consumul sustenabil?

În plus, fundația ar trebui să ia în considerare
care este cel mai eficient mod de a utiliza
resursele sale materiale, financiare și
umane pentru a-i sprijini pe ceilalți să
facă schimbarea sau chiar fundația să-și
asume acest rol. De asemenea, ar trebuie
să vadă dacă resursa sa cea mai valoroasă,
respectiv puterea de mobilizare, este
utilizată eficient.
Nu în ultimul rând, oricine poate contribui
zilnic la dezvoltarea unei organizații
sustenabile,
precum
Freiburg,
unde
voluntarii, dar și consiliul de administrație
și personalul folosesc doar mijloace
sustenabile de a veni la birou. Sau, ca în
cazul Asociației Fundațiilor din Germania,
unde personalul caută modalități de a
reduce consumul de plastic, hârtie și alte
deșeuri. Există multe moduri în care noi,
ca persoane care lucrează în și pentru
fundațiile comunitare, putem începe un
cerc al schimbării și să ne întrebăm unde și
cum putem contribui fiecare.
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CONSTRUIM O REȚEA NAȚIONALĂ
PENTRU A ÎNVĂȚA UNII DE LA
ALȚII
Organizațiile-suport
pentru
fundațiile
comunitare pot juca un rol important
în educarea, crearea de parteneriate,
inovarea, susținerea și construirea de soluții
împreună. Conform sondajului ECFI, doar
jumătate dintre organizațiile-suport din
Europa promovează deja ODD în rândul
fundațiilor comunitare din țara lor. Motivele
pentru care nu sunt active în această
arie țin, în principal, de lipsa timpului și
a resurselor, nu de lipsa interesului. Alte
organizații-suport consideră că în țara lor
gradul de conștientizare și cunoaștere este
prea scăzut pentru a aborda acest nou
subiect, deși ar putea fi valoros.

»

„Acum există un interes crescut pentru
subiect și dorim să ne dezvoltăm
cunoștințele și expertiza în cadrul
organizației pentru a putea contribui la
această conversație.”
Rucsandra Pop, Asociația pentru Relații
Comunitare, România

Conferința
bianuală
a
Fundațiilor
Comunitare din Marea Britanie (UKCF)
a oferit liderilor din domeniu șansa să
participe la o sesiune condusă de Martha
Wilkinson, CEO al Fundației Comunitare
Devon, și să ia în considerare relevanța ODD
la nivel local. Din acel moment, cele 46 de
fundații comunitare din Marea Britanie
continuă conversația la nivel național
printr-un grup de lucru UKCF ODD.
Alianța
Fundațiilor
Comunitare
din
Germania se folosește de cele șase
întâlniri regionale pentru a-i încuraja pe
reprezentanții
fundațiilor
comunitare
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germane să reflecte asupra relevanței ODD
pentru ei. Ca organizație-suport, pentru
dezvoltarea celor peste 400 de fundații
comunitare din Germania, Alianța folosește
aceste întâlniri regionale anuale pentru a
răspândi ideea puterii pe care fundațiile
o pot avea la nivel local, dacă își aliniază
activitatea cu ODD.

»

„Curatorii regionali, un grup de voluntari
cu experiență vastă în domeniu, vor
organiza întâlnirile dedicate ODD în
funcție de cunoștințele și nevoile de la
nivel local și regional. Participanții își
definesc, într-un atelier, oportunitățile
individuale care apar odată cu
schimbarea strategiilor și a activității
operaționale.”
Ulrike Reichart, liderul Alianței Fundațiilor
Comunitare din Germania

În Ucraina, chiar fundațiile comunitare sunt
cele care au început pilotarea un sistem
inovator de cooperare intersectorială în
13 comunități locale. Prin „Interacțiuni
inteligente (II)” au definit Obiective concrete
ca ținte care trebuie realizate cu ajutorul II.
De exemplu, ODD 16.7 (Asigurarea procesului
decizional receptiv, incluziv, participativ și
reprezentativ la toate nivelurile), ODD 8.9
(Până în 2030, elaborarea și implementarea
politicilor pentru promovarea unui turism
durabil care creează locuri de muncă și
promovează cultura și produsele locale),
ODD 1.A (Asigurarea unei mobilizări
semnificative a resurselor dintr-o varietate
de surse), ODD 4.7 (Asigurarea faptului
că toți elevii dobândesc cunoștințele și
competențele necesare pentru promovarea
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dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele,
prin educația pentru dezvoltare durabilă și
stiluri de viață durabile, drepturile omului,
egalitatea de gen, promovarea unei culturi
a păcii și non-violenței, cetățenia globală
și aprecierea diversității culturale și a
contribuției culturii la dezvoltarea durabilă).
Academia pentru Dezvoltarea Filantropiei
din Polonia și Fundațiile Comunitare din
Canada au o foarte mare experiență în
sensibilizarea și educarea referitoare la
ODD. În timp ce Academia oferă finanțări de
asistență prin programul Global Challenges
Local Solutions, canadienii oferă o varietate
de activități pentru promovarea ODD.

»

„Găzduim webinarii și sesiuni de
formare în persoană despre ODD.
Corelăm proiectele și comunicările
noastre existente și viitoare cu ODD. De
asemenea, am derulat recent un proces
de consultare împreună cu membrii
noștri prin care am oferit guvernului
federal feedback cu privire la prioritățile
comunității, astfel încât guvernul să-și
poată stabili prioritățile pentru strategia
națională de implementare a ODD. De
asemenea, dezvoltăm o rețea online
pentru fundațiile comunitare și alți
actori ai societății civile să se implice în
ODD din Canada - Alliance 2030. Nu în
ultimul rând, administrăm un spațiu fizic,
pe lângă sediul nostru central, care va
acționa ca un hub ODD în Canada.”

ECFI a inițiat „semnalul de alarmă ODD”,
pentru a sensibiliza fundațiile comunitare
despre relevanța ODD. A fost ca un fir
narativ prezent în toate activitățile ECFI - ca
subiect pe agenda activităților de învățare
reciprocă, în prezentări și conferințe,
în cercetare și în comunicare. ECFI
urmărește acum o abordare mai proactivă
în furnizarea de sprijin, care să ajute la
dezvoltarea unei înțelegeri a importanței
ODD și alinierii la acestea. Organizațiaumbrelă vrea să ajute fundațiile să utilizeze
cadrul ODD pentru a demonstra impactul
și relevanța strategiilor și programelor lor.
ECFI va colabora cu organizațiile-suport,
iar acolo unde va fi cazul, vor construi
împreună ateliere pe această temă. Mai
mult, va continua să culeagă și să publice
povești de bune practici din teritoriu, pe
site-ul său.

Alison Sidney,
Fundațiile Comunitare din Canada

23

10 PAȘI PENTRU A ADERA LA ODD

CUM REUȘEȘTI 10 PAȘI PENTRU A ADERA LA ODD
Ambițiile înalte ale ODD pot părea departe
de activitatea de zi cu zi a fundațiilor
comunitare. Cu toate acestea, dacă
acceptăm faptul că fundațiile comunitare
au rolul de catalizatori ai schimbării la
nivel local, atunci ODD sunt nu numai
relevante, ci oferă și un cadru care poate

24

ajuta fundațiile comunitare să facă o punte
critică între acțiunea locală și obiectivele
globale. După cum este descris în capitolul
„Fundații comunitare în acțiune”, acest
lucru poate consolida și spori rolul, poziția
și impactul fundațiilor comunitare.

10 PAȘI PENTRU A ADERA LA ODD

DE UNDE SĂ ÎNCEPI?
Adoptarea ODD poate părea descurajant. Mai jos sunt recomandate câteva acțiuni ușor de
gestionat:

1.

1. Îmbogățește-ți propriile cunoștințe despre ODD
(cele 17 obiective și 169 de ținte)

2.

Construiește-ti propriile resurse cu materiale de referință și exemple
de bune practici

3.

Explorează și învață din ce au făcut alte fundații comunitare

4.

Gândește-te cum munca ta și nevoile specifice din comunitate sunt
relevante pentru obiectivele globale și fă-ți o idee despre propria
amprentă ODD

5.

Identifică cu cine ar trebui să te conectezi în comunitate și construiți
împreună o coaliție

6.

Ia în considerare modul în care poți începe o conversație despre
ODD în cadrul organizației, în special cu membrii consiliului de
administrație

7.

Fii clar cu privire la avantajele asumării ODD în cadrul organizației
tale și la implicațiile adoptării ODD la nivelul întregii organizații
(misiune, investiții, strategii și programe, comunicare, operațiuni)

8.

Dacă dezvolți un proiect relevant și adecvat, ia în calcul aplicarea la
fondul Global Challenges Local Solutions

9.

Armonizează-ți activitatea cu ODD, ținând cont de interdependențe

10.

Identifică surse de date sau metode de colectare a datelor care îți
vor permite să măsori progresul și impactul
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SCHIMBAREA ÎNCEPE DE JOS - CUM
STIMULEAZĂ ACADEMIA INIȚIATIVELE
DIN TERITORIU
DE KAJA PETRYKA

Kaja Petryka este Coordonatoarea secției Proiecte
Internaționale din cadrul Academiei pentru
Dezvoltarea Filantropiei din Polonia.
https://www.filantropia.org.pl/eng
http://www.localsolutionsfund.org/

Academia pentru Dezvoltarea Filantropiei din Polonia a fost înființată în 1998, pornind
de la convingerea fermă că, prin dezvoltarea filantropiei moderne, poate fi creată o lume
în care oamenii au încredere unii în ceilalți, se ajută reciproc, împărtășesc experiențe și
rezolvă problemele împreună. Academia sprijină comunitățile locale, premiază companiile
care se implică la nivel social și încurajează oamenii să îi ajute pe ceilalți.

Printre alte inițiative, Academia administrează Fondul Global Challenges Local Solutions
prin care oferă sprijin organizațiilor și comunităților din toată Europa, care doresc să
acționeze local în linia ODD.
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Global Challenges Local Solutions
(GCLS) este primul fond european care
conectează comunitățile de Obiectivele
de Dezvoltare Durabilă. Este un program
de finanțare care sprijină fundațiile
comunitare și organizațiile filantropice
locale din toată Europa în abordarea
provocărilor globale la nivel local. Kaja
Petryka ne oferă informații despre
realizările înregistrate, de la începutul
programului, în iulie 2016.
În viziunea GCLS, comunitățile care se
organizează singure și care sunt susținute
de resurse filantropice locale sunt esențiale
pentru abordarea problemelor societăților
noastre și îmbunătățirea calității vieții.
Chiar și cele mai mari, cele mai cruciale
probleme sociale pot fi rezolvate mai bine
de la nivel local, cu alte cuvinte, începând
de jos. Sau, cel puțin ideal, ar trebui să fie
rezolvate în acest fel. Dacă nu există sprijin
și înțelegere la nivel local, dacă liderii
comunitari nu sunt incluși în proces, nu vor
furniza resurse pentru găsirea soluțiilor, iar
problemele vor rămâne nerezolvate.

Fundația Comunitară
Țara Făgărașului

Credem cu tărie că rolul cheie în procesul
de soluționare a problemelor globale
trebuie jucat de comunitățile locale. Este
imposibilă rezolvarea probleme globale
precum cele propuse de ODD (de exemplu,
să pună capăt sărăciei în toate formele sale
peste tot, să asigure o educație de calitate
inclusivă și echitabilă și să promoveze
oportunități de învățare pe tot parcursul
vieții, să facă orașele și așezările umane
incluzive, sigure, rezistente și sustenabile)
fără inițiative de la firul ierbii, conduse de
comunități locale. Schimbarea vine de jos
în sus, așa că, dacă dorim să oferim putere
comunităților locale și să le încurajăm să
ia parte la astfel de procese, este necesar
să stimulăm solidaritatea prin prețuirea
valorilor filantropiei comunitare (toleranță,
empatie, grijă și pace) și să le inspirăm prin
promovarea bunelor practici.
Cu toate acestea, activitățile întreprinse de
comunitățile locale au nevoie de sprijin extern
pentru a fi durabile și eficiente. Un astfel de
sprijin poate fi oferit de fundațiile comunitare
(FC-uri) și organizațiile filantropice comunitare
- instituțiile care valorifică resursele locale,
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Fondul de Donații Comunitare,
Fundația Sliven

canalizează capitalul social și pot oferi
leadership care să ducă la schimbare.
Acestea acționează ca un motor important
al filantropiei comunitare și pot servi ca
îndrumători sau ghizi care împărtășesc din
cele mai bune practici și oferă comunităților
locale o varietate de metode de soluționare
a problemelor sociale.
Donatorii ezită să sprijine inițiativele
inovatoare ale fundațiilor comunitare,
deoarece sunt considerate investiții
riscante; obținerea unui sprijin financiar
pentru asistența tehnică este la fel de
dificil. Din acest motiv, și bazându-ne pe
experiența noastră în cadrul V4 Community
Foundations Maturity Programme, care
s-a derulat în Republica Cehă, Slovacia,
Polonia și Ungaria, am aflat despre
importanța sprijinului extern pentru astfel
de organizații, care este imboldul pentru
dezvoltarea și schimbarea comunităților
locale. Acesta este motivul pentru care
am decis să înființăm Fondul Global
Challenges Local Solutions, un program de
finanțare pe termen lung prin care oferim
granturi mici fundațiilor comunitare din
întreaga Europă în scopul identificării și
implementării soluțiilor locale la provocările
globale. Proiectele implementate de către

beneficiarii noștri trebuie să se refere la
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

În cadrul acestui program:
1. organizăm o Competiție Europeană
de Granturi pentru a sprijini financiar
programe locale care abordează ODD
și pentru a colecta exemple de bune
practici,
2. organizăm o campanie europeană
de educare care să arate că există
probleme și proiecte legate de ODD în
fiecare comunitate și învățăm oamenii
cum să le abordeze,
3. susținem rețeaua europeană de fundații
comunitare, care derulează diverse
programe de abordare a ODD la nivel
local, prin organizarea de întâlniri
tematice și internaționale.
În decursul implementării programului,
am învățat că fundațiile comunitare sunt
împărțite în două grupuri. Un grup este
dispus să implementeze proiecte bazate
pe ODD. Unele fundații au făcut-o înainte
și sunt foarte fericite să continue așa. Al

Fondul de Donații Comunitare,
Fundația Sliven
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Fundația Tineretului Obrenovac

doilea grup consideră că ODD nu sunt atât
de importante și lucrează mai mult în cadrul
organizației, în cadrul propriilor proiecte și
nu doresc să se implice în inițiative noi. În
principal, pentru acest grup din urmă, vom
desfășura activități educaționale și vom
promova bunele noastre practici.
Dorim ca fundațiile comunitare să
fie conștiente că multe dintre ele
implementează deja ODD în activitățile
lor, fără să știe, și vrem să le arătăm cât
de important este să începi să rezolvi
provocări globale de la nivel local.
În cei trei ani de când implementăm Global
Solutions Challenges Global Solutions
Programme, am primit 136 de cereri din
17 țări (România, Slovacia, Italia, Bulgaria,
Ucraina, Polonia, Republica Cehă, Marea
Britanie, Ungaria, Serbia, Irlanda, Croația,
Bosnia și Herțegovina, Letonia, Malta,
Spania și Macedonia de Nord).

13%

11%
3%

3%
10%

5%
6%

16%
16%

3%

5% 3%

Proiectele implementate de către beneficiarii
noștri care abordează majoritatea Obiectivelor
sunt prezentate mai jos, cele mai întâlnite
Obiective fiind:
• ODD 1 Eradicarea sărăciei în toate
formele sale și în orice context,
• ODD 3 Asigurarea unei vieți sănătoase
și promovarea bunăstării tuturor, la
orice vârstă,
• ODD 4 Garantarea unei educații de
calitate și promovarea oportunităților
de învățare de-a lungul vieții pentru toți,
• ODD 5 Realizarea egalității de gen și
împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor,
• ODD 11 Dezvoltarea orașelor și a
așezărilor umane pentru ca ele să fie
deschise tuturor, sigure, rezistente și
durabile.

ODD 1
ODD 2
ODD 3
ODD 4
ODD 5
ODD 6
ODD 8
ODD 10
ODD 11
ODD 12
ODD 15
ODD 16
ODD 17

5%
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În perioada 2017-2019 am oferit 29
de granturi, în valoare de aproximativ
500.000 USD. Au fost susținute proiecte ale
organizațiilor din: Bosnia și Herțegovina,
Polonia, România, Republica Cehă,
Bulgaria, Marea Britanie, Slovacia, Letonia,
Italia, Serbia, Ucraina, Croația și Ungaria.
În ceea ce privește nivelul și calitatea
proiectelor, putem spune cu siguranță că
sunt din ce în ce mai bune. Organizațiile
încearcă să descrie cât mai clar ce ODD
abordează în proiectele lor. De asemenea,
vedem o creștere a implicării comunității
în proiecte. Mai multe informații despre
impactul lor vor fi publicate în 2020.

În 2020 vom găzdui o întâlnire pentru toți
beneficiarii noștri, vom organiza câteva
webinarii, activități educaționale și vom
lansa o altă rundă de finanțare. Pentru
fundațiile comunitare care doresc să fie la
curent cu planurile noastre, le recomandăm
să urmărească pagina noastră de
Facebook. Dacă sunt interesate să
primească o finanțare, fundațiile ar trebui
să pregătească un proiect care abordează
Obiectivele, care învață comunitatea
locală despre ODD și care încurajează
implicarea comunității locale în rezolvarea
provocărilor globale la nivel local. Ulterior,
fundațiile pot aplica prin intermediul
paginii noastre web. Recomandăm să
citească exemple bune practici, despre
care pot fi găsite informații aici:
http://www.localsolutionsfund.org/
good-practices/
PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, LUAȚI
LEGĂTURA CU:
Kaja Petryka
K.Petryka@filantropia.org.pl

Bike Education
în Odorheiu Secuiesc,
România
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CANADA - EXPLORÂND TERITORIUL
DE ANDREA DICKS

Andrea Dicks este președintă a rețelei Fundațiile
Comunitare din Canada.
https://www.communityfoundations.
ca/our-purpose/

Fundațiile Comunitare din Canada este rețeaua națională a celor 191 de fundații
comunitare din Canada – care deservesc 90% din comunitățile de pe o coastă
pe cealaltă a țării. Facem parteneriate între sectoare pentru a ajuta canadienii să
construiască comunități puternice și durabile și lucrăm, printr-o prismă intersectorială,
la abordarea problemelor expuse în Agenda 2030, de la schimbările climatice, la
egalitatea de gen.

FUNDAȚIILE COMUNITARE DIN
CANADA & OBIECTIVELE DE
DEZVOLTARE DURABILĂ
În septembrie 2015, Canada, alături de alte
192 de țări, a adoptat Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă, un cadru global de 15
ani, centrat pe 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă. În timp ce Canada a acționat
mai lent decât alte state în a pune în
practică angajamentul pe care și l-a luat,
câteva fundații comunitare au explorat
foarte repede ce-ar însemna să promoveze
această agendă globală din perspectiva
comunităților lor locale: ca finanțatori,
forțe mobilizatoare, investitori în impact și
curatori ai expertizei comunitare.

ODD au sens când sunt privite ca un cadru.
Deși ambițioase, Obiectivele vorbesc
deja despre multe dintre problemele pe
care fundațiile le abordează comunitățile
lor.
Scrise într-un limbaj comun, Obiectivele
oferă, de asemenea, un teren propice
pentru a sprijini dezvoltarea de noi
parteneriate intersectoriale care să ne
ajute să creștem și mai mult impactul.
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2018 Fundația Comunitară
Londra (Canada) – atelierul ODD

FCC a recunoscut potențialul acestui cadru
local-global și, bazându-se pe echipele din
comunități precum Tofino, Grand Prairie,
Montreal și Londra (printre multe altele),
FCC a adoptat ODD ca un cadru de
orientare în 2018. De atunci, am colaborat
strâns cu fundațiile comunitare și o rețea din
ce în ce mai mare de parteneri din Canada
și din lume pentru a crea oportunități
semnificative de învățare, colaborare și
creștere a impactului. Câteva exemple ale
acestor colaborări sunt prezentate mai jos:

Construim o rețea națională
Alliance 2030 este o rețea națională,
intersectorială, formată din peste 1.600 de
membri care s-au angajat să îndeplinească
ODD în Canada și în străinătate. Găzduită
de FCC și lansată, în 2018, împreună cu
guvernul canadian și o rețea de parteneri,
Alliance2030.ca a devenit rapid un hub
al implicării Canadei în atingerea ODD.
Rețeaua oferă acces la o bază comună de
date în continuă creștere privind organizații
aliniate la ODD, proiecte, evenimente și
resurse. Prin Alliance 2030, FCC a lansat,
de asemenea, „No Little Plans”, un podcast
care explorează povești reale din Canada
prin prisma Obiectivelor.
Susținem datele comunitare aliniate la
ODD prin Vital Signs
Vital Signs este cel mai extins program de
date comunitare din Canada. Inițiat de FCC
și implementat de fundații comunitare din
Canada, Vital Signs a devenit un instrument
important de măsurare a vitalității unei
comunități și de sprijinire a acțiunilor care
duc la îmbunătățirea colectivă a calității
vieții.
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În 2018, FCC s-a asociat cu Institutul
Internațional pentru Dezvoltare Sustenabilă
(IISD) pentru a corela indicatorii Vital Signs
cu ODD și va aprofunda acest demers odată
cu lansarea unei platforme de date Vital
Signs, în 2020. Împreună, aceste resurse vor
ajuta la consolidarea procesului decizional
și a raportărilor de la nivel local a ODD, dar
și la îmbunătățirea programelor Voluntary
National Review (VNR) și Voluntary Local
Review (VLR).

Construim capacități pentru fundații
comunitare
În 2019, FCC au lansat un nou Institut
de Învățare a ODD, în parteneriat cu
Fundația Charles Stewart Mott, cu accent
pe consolidarea capacității sectorului
filantropic din Canada și la nivel mondial
de a promova ODD. Această inițiativă de
învățare întinsă pe mai mulți ani va crește
gradul de conștientizare, capacitățile
și expertiza la nivel comunitar, pentru
a declanșa rolul transformator pe care
fundațiile comunitare îl pot juca în
promovarea ODD.
Centrul Național pentru Canada și ODD
În inima capitalei Canadei, FCC a
coordonat dezvoltarea unui „hub“ ODD,
un spațiu de 1.500 mp dedicat stimulării
colaborării intersectoriale în jurul ODD.
Lansat în 2019, acest nou „Centru Național
pentru Canada și ODD” este un spațiu
colaborativ de laboratoare și evenimente,
fiind administrat în parteneriat cu Impact
Hub Ottawa.

CANADA - EXPLORÂND TERITORIUL

All In 2019 – Conferința Fundațiilor
Comunitare (Canada), plenul de
închidere 1.

Promovarea
rezultatelor
comunitare
armonizate la ODD
De asemenea, FCC lucrează alături de
fundațiile comunitare și partenerii la scară
pentru a promova anumite ODD în Canada.
Câteva exemple ale acestui demers includ:
• Obiectivul 5 (Egalitate de gen):
FCC este partenerul intern al Equality
Fund, un program de 300 de milioane
de dolari, care a creat o sursă durabilă
de finanțare pentru organizațiile și
mișcările de femei care promovează
egalitatea de gen. Ca parte a
acestei inițiative, FCC lucrează în
parteneriat cu Guvernul canadian în
vederea promovării egalității de gen
prin finanțări acordate de fundații
comunitare. FCC va publica, de
asemenea, trei rapoarte Vital Signs în
2020, axate pe situația egalității de gen
în Canada.
• Obiectivele 9 și 17 (Industrie, Inovație
și Infrastructură): FCC, în parteneriat
cu Guvernul canadian, sprijină
punerea în aplicare a Investment
Readiness Programme, în valoare de
22 de milioane de dolari, care sprijină
construirea de capacități în sectorul
finanțelor sociale din Canada.

• Obiectivul 4 (Educație de calitate): În
parteneriat cu Royal Bank of Canada
(RBC), FCC, împreună cu peste 80
de fundații comunitare, a lansat RBC
Future Launch Community Challenge,
care oferă tinerilor posibilitatea de
a-și dezvolta ideile care răspund
unei nevoi sociale, economice sau de
mediu urgente în comunitatea lor. În
timp ce acest program oferă tinerilor
oportunități specifice de învățare și de
formare profesională pentru angajare,
rezultatele programului abordează mai
multe Obiective la nivel de comunitate.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, LUAȚI
LEGĂTURA CU:
JP Bervoets
Vicepreședinte, 416 319 8111
jbervoets@communityfoundations.ca
Dana Decent
Manager de Proiect,
Parteneriate 226 747 5035
ddecent@communityfoundations.ca

All In 2019 – Conferința Fundațiilor
Comunitare (Canada), plenul de
închidere 2..
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URL-uri

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE FUNDAȚIILE ȘI ORGANIZAȚIILE-SUPORT
MENȚIONATE ÎN ACEST RAPORT, VĂ RUGĂM ACCESAȚI ACESTE LINK-URI:
ACADEMIA PENTRU DEZVOLTARE FILANTROPIEI ÎN POLONIA
https://www.filantropia.org.pl/eng http://www.localsolutionsfund.org/
ALIANȚA FUNDAȚIILOR COMUNITARE DIN GERMANIA
https://www.buergerstiftungen.org/de/
ASOCIAȚIA PENTRU RELAȚII COMUNITARE (ROMÂNIA)
http://arcromania.ro/arc/en/
FUNDAȚIILE COMUNITARE DIN CANADA
https://www.communityfoundations.ca
http://communityfoundations.ca/vitalsigns/sustainable-development-goals/
FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAUNSCHWEIG (GERMANIA)
https://www.buergerstiftungbraunschweig.de
FUNDAȚIA COMUNITARĂ FREIBURG (GERMANIA)
http://www.freiburger-buergerstiftung.de
FUNDAȚIA COMUNITARĂ MÜNCHEN (GERMANIA)
http://s494310414.website-start.de/
FUNDAȚIA COMUNITARĂ MILANO DE NORD (ITALIA)
http://www.fondazionenordmilano.org/comunita-vitali-english-version/
FUNDAȚIA COMUNITARĂ NORTHAMPTONSHIRE (MAREA BRITANIE)
http://www.ncf.uk.com
FUNDAȚIA COMUNITARĂ TUZLA (BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA)
http://www.fondacijatz.org/
FUNDAȚIA COMUNITARĂ USTI (REPUBLICA CEHĂ)
https://www.komunitninadace.cz/en
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PENTRU MAI MULTE RESURSE, ACCESAȚI ACESTE LINK-URI:
PLATFORMA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR
DEZVOLTARE DURABILĂ
Site-ul general
https://sustainabledevelopment.un.org/

UNITE

DESPRE

OBIECTIVELE

DE

TRANSFORMAREA LUMII NOASTRE:
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
INDICATORI ODD:
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database
CONSILIERII FILANTROPICI ROCKEFELLER
Filantropie și ODD-uri: Cum să începi (Volumul I): Înțelege de ce și cum poți lucra cu ODD:
https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2019/04/04-12-RPA-SDG-Guide-A-FinalWEB.pdf
FILANTROPIA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:
Unelte Practice pentru Armonizare: (Volumul II): Învață cum să planifici, evaluezi, raportezi
și să iei măsuri pentru ODD.
https://www.sdgphilanthropy.org/system/files/2019-05/Philanthropy%20and%20
the%20SDGs_Practical%20Tools%20for%20Alignment.pdf
CONSILIUL FUNDAȚIILOR
DE LA OBIECTIVE GLOBALE LA IMPACT LOCAL (2016)
https://www.cof.org/content/global-goals-local-impact
LEADERSHIP LOCAL, IMPACT GLOBAL:
Fundațiile Comunitare și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (2018)
https://www.cof.org/content/local-leadership-global-impact-community-foundationsand-sustainable-development-goals
CANDID
SDGfunders.org http://sdgfunders.org/
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LINK-URI

PLATFORMA DE FILANTROPIE ODD
SDG Indicator Wizard
https://www.sdgphilanthropy.org/sdg-indicator-wizard
(SDG Indicator Wizard este un instrument online care permite organizațiilor să-și armonizeze
propria misiune și obiectivele cu ODD. A fost creat de platforma SDG Philanthropy, iar
widget-ul poate fi importat în alte site-uri web.)
SDG Philanthropy Platform susține fundațiile pentru a-și armoniza activitatea cu ODD și
colaborează cu organizații similare pentru a evalua impactul.
https://www.sdgphilanthropy.org/
SDG TRACKER
SDG Tracker prezintă date pentru toți indicatorii disponibili din baza de date „Our World
in Data” (https://ourworldindata.org/), folosind statistici oficiale ale ONU și ale altor
organizații internaționale.
https://sdg-tracker.org
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DESPRE ECFI – INIȚIATIVA FUNDAȚIILOR
COMUNITARE DIN EUROPA
Inițiativa Fundațiilor Comunitare Europene
(ECFI) este o inițiativă de colaborare dedicată
consolidării și promovării mișcării fundațiilor
comunitare în Europa.
ECFI este găzduită de Asociația Germană
a Fundațiilor (Bundesverband Deutscher
Stiftungen) și este condusă în parteneriat
cu Centrul pentru Filantropie (Centrum pre
filantropiu) din Slovacia. ECFI lucrează cu
fundațiile comunitare (FC) și organizațiilesuport pentru fundații comunitare, în
principal prin facilitarea și stimularea
activităților de învățare, dezvoltarea de
cunoștințe și responsa-bilizare. Inițiativa
și-a luat angajamentul de a identifica și
analiza activitățile fundațiilor și de a distribui
informații care pot facilita dezvoltarea în
comunități. ECFI urmărește să fie un punct
central de contact pentru o implicare mai
largă în cadrul mișcării globale.
TEORIA SCHIMBĂRII DIN SPATELE ECFI
ECFI crede în dezvoltarea de spații și
oportunități pentru dialoguri transnaționale,
în consolidarea relațiilor și în schimbul
de experiențe și practici între fundații și
experți filantropi (pe o varietate de teme
de importanță globală și transnațională)
la diferite niveluri. Aceste acțiuni vor avea
un impact asupra capacității, puterii,
parteneriatelor și credibilității din cadrul
mișcării comunitare. Mai exact, ECFI:
• va facilita procese de învățare
individuală și organizațională;
• va inspira oamenii și organizațiile să
preia inițiativa și să lucreze în comun;
• va produce expertiză bazată pe
practica din mișcare;
• va încuraja și ajuta FC-urile să abordeze
subiectele dificile din comunitățile lor,
dar și proprii lor pași către dezvoltare;
• va dezvolta solidaritatea reciprocă și

va consolida mișcarea comunitară în
ansamblu;
• pe lângă interacțiunile față în față,
va oferi spații virtuale, instrumente și
resurse online.
PRIORITĂȚILE STRATEGICE ALE ECFI
• Facilitarea interacțiunilor și proceselor
de învățare, schimbul de cunoștințe
și încurajarea colaborării între
organizațiile-suport din Europa pentru
consolidarea infrastructurii de sprijin
• Inspirarea și facilitarea creșterii în
mișcarea fundațiilor din Europa
• Încurajarea FC-urilor să își exercite rolul
de lider comunitar și să colaboreze pe
probleme urgente, inclusiv inegalitatea,
migrația și schimbările climatice
• Dezvoltarea de expertiză și schimbul de
experiență despre domeniul comunitar
în Europa
• Utilizarea resurselor financiare și a altor
măsuri de sprijin pentru dezvoltarea
mișcării comunitare în Europa
• Creșterea gradului de conștientizare
și înțelegere a ODD și relevanța
acestora pentru activitatea fundațiilor
comunitare
CONTACT
Anja Böllhoff
anja@communityfoundations.eu
James Magowan
james@communityfoundations.eu
https://www.communityfoundations.eu/
home.html
Mulțumim pentru sprijinul acordat de
Charles Stewart Mott Foundation, Robert
Bosch Stiftung și Körber Stiftung.
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Mulțumim pentru sprijinul acordat de Charles Stewart Mott Foundation,
Robert Bosch Stiftung și Körber Stiftung.

European Community Foundation Initiative
Phon +49 (0)30 897 947-89 | Fax -91

c/o Asociația Fundațiilor Germane | Mauerstrasse 93 | 10117 Berlin | Germania
info@communityfoundations.eu | www.communityfoundations.eu

