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Idei de implicare
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Ai una dintre pasiunile de mai jos și vrei să susții proiectele 
comunitare ale oamenilor din sud? Citește ce ți-am 
propus și vezi ce pasiune poți să pui în practică! 

Scrie-ne la adresa de e-mail: implicare@fundatiapact.ro.

Îți mulțumim că ajuți o comunitate mică  din sud să 
devină mare! Mai multe despre lucrurile pe care le fac 
oamenii din sud, poți citi pe www.oameniisudului.com 
și www.fundatiapact.ro. 

http://www.oameniisudului.com
http://www.fundatiapact.ro
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Rețete care contează
Dacă îți plac diminețile, prânzurile sau serile, alege o rețetă și organizează o masă pentru 
prietenii tăi.  Gătești, mănânci împreună cu cei dragi și donezi banii strânși unei comuni-
tăți mici din sud. 

Ce trebuie să faci:

1. Alegi o zi în care vrei să gătești pentru prietenii tăi.

2. Inviți 5-10 prieteni la masă, la tine acasă, la birou sau la prietenii tăi.

3. Alegi o rețetă și mergi la piață să cumperi ingredientele.

4. Îți rezervi 2 ore să pregătești și să servești masa împreună cu cei dragi. 

5. Fiecare persoană invitată la masă donează o sumă de bani bucătarului. 

6. Banii strânși din masa organizată de tine merg într-o comunitate mică din sud. 

sau

Dacă îți place să gătești, mai ales prăjituri, torturi sau ciocolată de casă organizează o gus-
tare cu vânzare la tine la birou. Spune-le colegilor ce rețetă ai folosit și unde vor merge 
banii strânși. Data viitoare poate gătiți împreună!

Organizează un yard sale
Dacă ai haine pe care nu le mai porți, dar crezi că le-ar purta alții, organizează un yard sale 
la tine acasă, la birou, într-un loc în care mergi des sau la evenimente organizate pentru 
asta.

Ce trebuie să faci:

1. Selectează hainele sau accesoriile pe care nu le mai porți.

2. Alege o zi din săptămână și un loc în care să organizezi un yard sale.

3. Creează un eveniment pe facebook în care să le povestești apropiaților ce vrei să 
faci și pentru cine donezi banii strânși. 

4. Întreabă și alți prieteni dacă vor să dea haine pe care nu le mai poartă.

5. Invită toți prietenii și apropiații lor în ziua în care organizezi yard sale-ul. 
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Te provoc!
Îți place să spui glume, să râzi, să faci farse prietenilor sau colegior tăi? Gândește-te la 
ceva mai mare, de exemplu, la o provocare! Provoacă-ți apropiații să își radă barba, să nu 
mai mănânce ciocolată o săptămână sau să scrie o scrisoare cuiva drag. 

Ce trebuie să faci:

1. Gândește-te la o provocare, care să fie amuzantă.

2. Nominalizează prin telefon, e-mail sau pe facebook 10 prieteni care să accepte 
provocarea. 

3. În 24 de ore de la primirea nominalizării, cei 10 prieteni sau colegi trebuie să pună în 
practică provocarea și să doneze  o sumă de bani pentru Fundația PACT (mai multe 
detalii despre cum pot dona găsești aici).

4. După ce au acceptat provocarea și au donat, cei 10 nominalizați trebuie să se gân-
dească la o altă provocare și să propună mai departe altor 10 persoane. 

Donez ziua mea de naștere
Dacă vrei să dai o altă stare de spirit zilei tale de naștere, adună-ți familia și prietenii și 
spune-le că anul acesta îți donezi cadourile către Fundația PACT. 

Cum îți donezi ziua:

1. Trimite-ne la implicare@fundatiapact.ro datele tale de contact și ziua ta de naștere. 

2. Creează un eveniment pe facebook în care să anunți că îți donezi ziua și povestește 
despre cauza pe care ai ales-o și de ce e important să strângi bani pentru asta. 

3. Povestește familiei, prietenilor și colegilor despre ce vrei să faci și roagă-i să te 
susțină și să convingă și alți prietenii să doneze de ziua ta.

4. Ziua ta de naștere se transformă într-o sumă de bani, care ajută oamenii din comu-
nități mici să pună în practică nevoi urgente și să investească în locul în care trăiesc. 
Citește aici despre ce au reușit să facă până acum: www.oameniisudului.com

3

4

http://fundatiapact.ro/doneaza/
http://www.oameniisudului.com
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Voluntariat
Dacă te-ai hotărât să fii voluntar PACT și nu știi încă cum să te implici, hai să îți dăm noi 
niște idei. 

Ne poți ajuta organizând mici evenimente de strângere de fonduri la tine la birou sau la 
biroul prietenilor tăi, poți organiza zile sau nopți tematice, poți face concursuri de avioane 
sau de baloane sau evenimente în locurile în care ieși în oraș.

Ce trebuie să faci:
1. Scrie-ne la implicare@fundatiapact.ro. Spune ce idee ai, ce resurse ai găsit și ce 

sumă ți-ai propus să strângi.

2. Stabilim o întâlnire și ne organizăm împreună pentru a pune ideea ta în practică. 

Ia-ți doza de bine prin Debit Direct!
Vrei să te implici și să ajuți oamenii din comunități, dar ai resurse limitate de timp și bani? 
Donează lunar o sumă mică de bani și investește în proiecte care pot schimba vieți! 

Transformă o cină în oraş, un bilet la film sau o cafea într-o investiție în locuri de joacă, 
parcuri, centre pentru tineri. Suma minimă pe care o poți dona este de 15 lei. Pentru tine 
este un efort logistic minim, dar pentru oamenii din comunități reprezintă impulsul de 
care au nevoie pentru a-și pune planurile în practică. 

Cum funcţionează?

1. Orice persoană cu un cont în bancă poate dona lunar o sumă de bani, ca şi cum ar 
face o plată recurentă. E la fel de uşor ca plata unei facturi prin internet banking. Dacă 
la un moment dat vrei să opreşti donaţia, poţi să o faci oricând. 

2. Scrie-ne la implicare@fundatiapact.ro și stabilim o întâlnire. 

3. Pentru a ne ajuta să creștem proiecte în comunități, trebuie doar să semnezi un man-
dat de debitare directă şi un contract de sponsorizare. Noi te vom informa periodic 
despre impactul pe care contribuţia ta lunară ne ajută să-l avem în comunităţile în 
care lucrăm. 
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Cercul Donatorilor
Vrei să te implici punctual, să te încarci cu energie bună la un eveniment și să cunoști 
oameni din satele din sud în care lucrăm? Cercul Donatorilor este ideal pentru tine! Eve-
nimentul aduce împreună prieteni ai fundației interesați de inițiative locale și oameni din 
comunități mici care vor să schimbe lucrurile la ei acasă.

Cum te poți implica?

1. Scrie-ne la implicare@fundatiapact.ro și hai să stabilim o întâlnire în care să vorbim 
despre ce înseamnă să fii membru în Cercul Donatorilor!

2. Urmărește-ne pe Facebook, www.facebook.com/FundatiaPACT, și www.
fundatiapact.ro, pentru a afla când este următoarea ediție. De obicei, alegem 
pentru eveniment o seară de primăvară sau de toamnă. Promitem că vor fi trei ore 
petrecute cu sens și voie bună.

3. Povestește-le prietenilor despre noi și invită-i la eveniment!

Mergi pe jos sau cu bicicleta la serviciu
Vrei să faci mai multă mișcare și te gândești să renunți pentru o perioadă la mașină sau 
la mijloacele de transport în comun? Îți propunem o provocare de o săptămână/o lună. 

Mergi pe jos sau cu bicicleta la serviciu și transformă pașii tăi sau kilometrii pedalați într-o 
donație pentru proiecte locale!

Ce trebuie să faci?

1. Scrie-ne la implicare@fundatiapact.ro și facem împreună planul pentru săptămâna/
luna fără mașină!

2. Te ajutăm să povestești despre provocarea ta și să transformi kilometri în donații. 
Sistemul este foarte simplu și transparent: te înscrii pe pagina Fundației PACT de 
pe platforma galantom.ro și le povestești oamenilor despre decizia ta de a merge/
pedala până la muncă. 

3. Îți rogi prietenii să te încurajeze și să te susțină cu o donație. 

4. Îți pregătești pantofii și bicicleta și pornești la drum!
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http://www.facebook.com/FundatiaPACT
http://www.fundatiapact.ro
http://www.fundatiapact.ro
http://galantom.ro
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Cafea pentru dimineți frumoase
Caffe late? Espresso? Cappuccino? Tu ce băutură alegi pentru a te pune în mișcare? Dacă 
îți place cafeaua și ai în jur oameni pentru care diminețile sunt legate negreșit de o cană 
de cafea bună, îți propunem să fii barista pentru ei. 

Cum poți face asta?

1. Alege o zi când îți propui să le pregătești cafeaua colegilor tăi. În loc să plătească o 
cafea to go, ei vor dona, cu ajutorul tău, pentru un proiect din sud. 

2. Gândește-te ce resurse poți folosi pentru a le pregăti cafeaua preferată și ce sumă 
ți-ai propus să strângi.

3. Anunță-i despre intenția ta și invită-i la cafea, la începutul programului. 

4. Scrie-ne la adresa implicare@fundatiapact.ro și hai să facem planul împreună! In 
coffee we trust :)

Sport și o faptă bună
Îți place să faci sport și ai vrea să folosești pasiunea ta pentru a susține proiecte din mediul 
rural? Hai să facem echipă! 
 

Cum procedezi?
1. Gândește-te ce ai vrea să faci și dă-ne de veste la adresa                                          

implicare@fundatiapact.ro

2. Alege un eveniment sportiv și proba la care vrei să participi (competiție de alergare, 
concurs de înot sau ciclism etc.)

3. Povestește-le prietenilor despre planul tău și roagă-i să te susțină cu o donație. 
Sistemul este foarte simplu și transparent: te înscrii pe pagina Fundației PACT de pe 
platforma galantom.ro și le povestești oamenilor despre planul tău. Spor la antre-
namente!
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Modalități pentru donații:

• Pe site-ul PACT – www.fundatiapact.ro, prin formularul de donații online. 

• Dacă vrei să faci o donație direct un virament bancar, contul Fundației PACT este 
RO86 BACX 0000 0001 9831 1001 - UNICREDIT BANK ROSETTI.

• Dacă vrei să faci o sponsorizare din partea unei companii, trimite-ne un e-mail la 
implicare@fundatiapact.ro. Îți vom trimite un contract pe care să îl completezi îl pe 
care să îl semnăm în două exemplare. 

Îți mulțumim!

http://www.fundatiapact.ro

