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JCI TOYP România (Ten Outstanding Young Persons of the World) 

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

Partea 1: Informații generale 

Categorie: umanitar-voluntariat 

Nume și prenume candidat: Alina Kasprovschi 

Nominalizare: JCI București 

Ocupația sau profesia candidatului: Director executiv, Fundația Comunitară București 

Educație- Diplome, Premii: 

Comunicare publică, specializare PR. 

Lista celor mai importante lucrări/articole publicate și o scurtă descriere a acestora: (Limită: 500 de cuvinte) 

A contribuit la Republica în primii doi ani de activitate a platformei, pe teme de filantropie și implicare în 

comunitate: https://republica.ro/autor/alina-kasprovschi 

Ultimul articol publicat, în Dilema Veche: http://dilemaveche.ro/autor/alina-kasprovschi 

Partea a 2-a: Informații despre carieră 

Informațiile cu privire la cariera candidatului și domeniul de activitate:  

Alina Kasprovschi a fondat și conduce, de șapte ani, Fundația Comunitară București. Organizația pune împreună 

donatori, ONG-uri, grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. În 6 ani, a 

finanțat peste 250 de proiecte din București și Ilfov cu mai mult de 3 milioane de lei. Cele mai importante 

programe derulate de fundație sunt Swimathon, un eveniment de strângere de fonduri prin înot care a generat 

peste 100.000 de euro pentru proiectele bucureștene la ultima ediție; 8 hours overtime for a good cause, o seară 

în care experții rezolvă proiectele ONG-urilor din oraș; și fonduri de finanțare pentru proiecte și burse, împreună 

cu IKEA România, Mega Image, Porsche România, AFI Europe România sau BRD Societe Generale. 

 

Dincolo de nume și cifre, impactul fundației vine din dezvoltarea de mecanisme simple de donație și voluntariat, 

din creșterea nivelului de încredere în inițiative din comunitate, din comunicarea faptului că, atunci când te 

implici, o faci în primul rând pentru binele propriu. Proiectele FCB cresc nivelul de profesionalizare și de impact al 

organizațiilor mici și medii din București, și încurajează grupuri de vecini sau oameni pasionați de aceeași temă să 

dezvolte proiecte în comunitățile lor. Fundația susține cu resurse și recunoaștere oameni cu inițiativă din 

București, pentru ca acțiunile lor să îi inspire și pe alții să se implice și să formeze o comunitate de suport pentru 

oraș.  

 

În plus, Alina contribuie și la dezvoltarea rețelei de fundații comunitare din România, care numără în prezent 16 

organizații. 
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Scrie și vorbește frecvent despre filantropie și implicarea în comunitate. Este voluntar la Clubul de educație 

alternativă din Ferentari, unde lucrează direct cu copiii din comunitate și își donează ziua de naștere în beneficiul 

acestora. Crede că, în ultimii zece ani, exemplul ei a inspirat direct sute de oameni să devină mai implicați. 

 

Pentru a lansa Fundația Comunitară București, ea a renunțat la o carieră de zece ani în marketing și PR. În această 

perioadă, a lucrat pentru companii precum Western Union Financial Services sau Sony Ericsson. 

 

Câteva din declarațiile publice: 

”Să fii implicat, să nu stai deoparte și să aștepți, e cam singurul lucru care ar putea să ne salveze ca țară.” (DOR, 

martie 2018) 

 

”Pe măsură ce situația politică devine mai întunecată și mai greu de suportat, oamenii își caută refugiul în 

proiecte sociale, unde simt că pot avea o influență, iar contribuția lor contează direct.  Swimathon, alte 

evenimente sportive cu strângere de fonduri din comunități, și din ce în ce mai multe mecanisme implicare, sînt 

locuri unde reprezentarea oamenilor produce impact imediat. Și asta le-a făcut să crească exponențial.” (Dilema 

Veche, iunie 2018) 

 

”Cred că, dacă e ceva ce poate salva acest oraș și această țară, acel ceva este încăpățânarea unor oameni 

implicați în comunitate din convingere. Cu condiția să aibă acces la resurse și să fie încurajați să nu renunțe. Aici e 

rolul nostru, ca fundație, și de asta eu nu pot să renunț. 

Nu renunț pentru că, oricât de mici ar fi pașii pe care îi facem, ei sunt singurul drum spre înainte. Nu renunț 

pentru că știu că oamenii care se implică dincolo de interesele lor imediate sunt singurii care pot duce România 

mai departe. Nu renunț pentru că, dacă noi renunțăm, pierdem șansa de dezvoltare a acestei țări. Nu renunț 

pentru că asta dă cu adevărat semnificație vieții mele.” 

(Republica, decembrie 2017) 

Realizările excepționale ale candidatului și provocările cu care s-a confruntat pentru a le atinge. 

Partea formală a biografiei mele nu cuprinde  toate lucrurile greu de cuantificat care mi-au marcat traseul. 

Primele întâlniri cu orfelinatele românești post-decembriste, când aveam doar zece ani. Întrebările, din anii de 

muncă în corporație, despre impactul meu personal și cum pot să îmi fac viața să conteze și pentru alții. Primele 

întâlniri cu ONG-urile din România și Moldova și sentimentul clar că e nevoie de mult mai mult impact. Dilemele 

despre a-mi părăsi munca sigură și bună pentru un rezultat incert. Momentul de revelație pe care l-am trăit ca 

voluntar pe un șantier Habitat for Humanity, când mi-am dat seama că nici o satisfacție nu e mai mare, decât cea 

de a contribui direct la viața altcuiva în nevoie. Frica de a porni o organizație al cărei model încă nu funcționa în 

România – o fundație comunitară, un hub de resurse pentru implicarea în oraș. Provocarea de a crește în același 

timp un copil și o fundație, născuți la câteva zile unul de celălalt. Primul an de activitate al fundației, în care 

nimeni nu părea că înțelege conceptul, sau că aduce o schimbare. Primele luni fără nici un fel de venit. Primii 

donatori importanți ai fundației, familia Auerbach, care și-a donat darul de nuntă în beneficiul unui program 

pentru vârstnici. Plânsul de bucurie atunci când am ținut în mână raportul despre primii patru ani ai fundației – și 

primul milion dat în comunitate. Matei, Alex, Traian, Octavian, Mona, Dragoș, și fiecare om din zecile de grupuri 

pe care le susținem anual, care îmi reamintesc că munca mea este despre ei, iar impactul din comunitățile lor 

este dincolo de cele mai mari vise ale mele. Fiecare ediție a Swimathon, când întâlnesc sute de înotători și mii de 

donatori, iar energia lor pozitivă mă încarcă pentru un an de muncă. Seara de 15 noiembrie 2017, când am 
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sărbătorit șase ani ai Fundației Comunitare București pe scena Galei Oameni pentru Oameni, citind numele 

oamenilor pe care îi susținem, în aplauzele sălii și emoțiile lor autentice. Frustrarea că, oricât de mult facem, încă 

nu este destul de mult pentru o schimbare durabilă în comunitatea noastră. Gândul că s-ar putea să îmi dedic 

întreaga viață acestei construcții, și recunoștința că am această șansă. 

 

Prezentați o listă a premiilor și distincțiilor importante primite de către candidat, care ilustrează realizările sale. 

Includeți o scurtă descriere pentru fiecare dintre acestea.  

Nominalizată pe lista DOR, 100 de oameni pentru România de mâine:  

În anul centenarului am ales 100 de oameni care vor defini România de mâine și de peste câțiva ani. Unii o vor 

face de pe o scenă mare, alții, doar în comunitățile lor. Cu toții însă vor avea un impact asupra a cum vom trăi de-

acum încolo. 

 http://www.decatorevista.ro/100-de-oameni-pentru-romania-de-maine/ 

 

Inclusă top 30 a Hărții inovatorilor sociali, lansată de Ashoka România în 2017: http://ashoka-

cee.org/romania/2017/05/22/harta-inovatorilor-sociali-din-romania/ 

Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului 

Explicați modul în care candidatul exemplifică principiul exprimat în următoarea linie a Crezului JCI: „Lucrul în 

folosul umanităţii este cea mai nobilă formă de a munci.”  

Alina explică ea însăși cel mai bine ce înseamnă lucrul în folosul comunității în declarația pentru site-ul 

Republica.ro din 2017: ”Cred că, dacă e ceva ce poate salva acest oraș și această țară, acel ceva este 

încăpățânarea unor oameni implicați în comunitate din convingere. Cu condiția să aibă acces la resurse și să fie 

încurajați să nu renunțe. Aici e rolul nostru, ca fundație, și de asta eu nu pot să renunț. 

Nu renunț pentru că, oricât de mici ar fi pașii pe care îi facem, ei sunt singurul drum spre înainte. Nu renunț 

pentru că știu că oamenii care se implică dincolo de interesele lor imediate sunt singurii care pot duce România 

mai departe. Nu renunț pentru că, dacă noi renunțăm, pierdem șansa de dezvoltare a acestei țări. Nu renunț 

pentru că asta dă cu adevărat semnificație vieții mele.” 

Această convingere răzbate din toate acțiunile și inițiativele ei ale căror efecte sunt deja vizibile la nivelul 

comunității locale din București și Ilfov.  

De ce persoana nominalizată ar trebui să fie dintre cei 10 tineri remarcabili ai României în 2018 și reprezentantul 

nostru în competiția internațională din 2019?  

Alina este pe drept una dintre tinerele remarcabile ale României în 2018 și de câțiva ani încoace de altfel. De când 

inițiativele puse în practică prin intermediul Fundației Comunitare București și-au arătat roadele în comunitate 

(edițiile Swimathon,  8 hours overtime for a good cause).  

Alina este remarcabilă în primul rând prin curajul de a fi renunțat la o carieră sigură pentru a fonda și dezvolta 

Fundația Comunitară București. Și de atunci pune în practică propria convingere potrivit căreia „Să fii implicat, să 

nu stai deoparte și să aștepți, e cam singurul lucru care ar putea să ne salveze ca țară”. (DOR, martie 2018) 
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