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MISIUNE.

Sprijinim comunitățile
să construiască o
viață mai bună pentru
membrii lor, prin
facilitarea, finanțarea
și promovarea
inițiativelor de
dezvoltare comunitară
întreprinse de
organizații comunitare
din sudul României.

VIZIUNE.

Fiecare comunitate
din România are
capacitatea, curajul
și încrederea de a-și
asuma un rol activ în
construirea propriului
viitor.
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Anul 2015 a fost pentru Fundaţia PACT un an de maturizare. Am
crescut semnificativ ca echipă și am gestionat cele mai multe
proiecte concomitent de la înfiinţarea organizaţiei. Am lucrat în 41 de
comunităţi și am acordat finanţări în valoare de aproape 440.000 RON,
am organizat prima gală a iniţiativelor locale - Oamenii cresc satul,
dedicată dezvoltării comunitare, și am lansat prima platformă online cu
accent pe poveștile oamenilor din sudul ţării.
A fost un an cu multe provocări, în care ne-am depășit limitele
împreună cu oamenii din comunităţile în care am lucrat. Am văzut
neîncrederea transformată în încredere și sentimentul că se poate,
idei care păreau simple visuri, transformate în iniţiative concrete,
cu rezultate frumoase. Ei ne demonstrează tuturor că se pot face
schimbări în comunităţile mici și că, de fapt, lucrurile mici schimbă
lucrurile mari! Cu această convingere privim spre 2016, anul care va
marca 10 ani de PACT.

Un parteneriat strategic cu
Fundaţia Vodafone România.

12 proiecte ﬁnanțate în
12 comunități mici din 7 județe.
770 de beneﬁciari direcți

Prima ediție a Galei inițiativelor locale
– Oamenii cresc satul!
Eveniment dedicat dezvoltării comunitare.

41

(copii, tineri, adulți și vârstnici).

de comunități rurale și urbane
(până în 30.000 de locuitori) cu care
am lucrat, în 15 județe.
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grupuri
Primele
de inițiativă în sate
din județele Brăila, Tulcea,
Constanța și Galați.

34 de proiecte

comunitare ﬁnanțate,
realizate de organizații
și grupuri de inițiativă
locale.

2015
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2 cercuri de donatori.
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439.244

RON total ﬁnanțări
acordate pentru proiecte comunitare.

31.495 RON și 78 donatori noi.

Oamenii sudului.

Prima platformă cu accent pe poveștile
oamenilor și inițiativele lor comunitare
din sudul României.
raport anual de activitate 2015

–

fundația pact
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2015, în cifre
În anul 2015, Fundaţia
PACT a lucrat în 41
de comunităţi mici, a
desfășurat 13 proiecte
proprii și a acordat sprijin
pentru implementarea a
34 de proiecte comunitare
propuse de organizaţii
comunitare locale, pe care
le-a finanţat cu un total de
440.000 RON.

De asemenea, 30 de parteneri cu expertiză complementară s-au
alăturat proiectelor noastre și am facilitat procese de dezvoltare
comunitară axate pe locuire. PACT a lucrat cu grupuri de
iniţiativă pentru a selecta o serie de familii care aveau nevoie să
își repare casele. Dintr-un necesar de 50 de case, s-au reparat
până în prezent 10, iar cel mai important este că oamenii
muncesc voluntar și se ajută unii pe alţii. Mai mult, pentru a
finaliza reparaţiile cât mai repede, au realizat și câte un plan de
strângere de fonduri la nivel local.
Pentru a susţine financiar proiecte comunitare propuse de
organizaţiile locale, Fundaţia PACT a organizat anul acesta și 2
cercuri de donatori. Am mobilizat în total 31.300 RON pentru 6
proiecte comunitare și am atras 78 de donatori noi.
Proiectele și instrumentele pe care le-am folosit anul acesta
(metode interactive pentru tineri, storytelling, advocacy etc.) au
reușit să menţină active 41 de comunităţi mici și să le motiveze
să crească – local și regional.
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raport anual de activitate 2015

–

fundația pact

echipa

ioana traistă
manager comunicare și
strângere de fonduri

irina pop
manager dept. advocacy
laura marin
manager proiecte

ruxandra sasu
director executiv

simona petrică
specialist comunicare și
strângere de fonduri

anemarie gasser
manager proiecte
advocacy
maria ionescu
manager proiecte

mădălina ene
director programe

cristina botezatu
specialist comunicare și
strângere de fonduri

georgiana cune
manager proiecte
ana țaroveanu
asistent proiecte

marcela voicu
manager financiar

alice teodorescu
specialist comunicare și
strângere de fonduri

radu răcăreanu
manager proiecte
snejina tarasova
asistent financiar

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact
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consiliul director

maria șandor

Președinte Consiliu Director

cora moțoc

Consilier Afaceri Europene,
Ambasada Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de
Nord

matei păun

Fondator și Managing Partner
Bac Investment Bank

consiliul consultativ
mircea criveanu

radu manolescu

florin grosu

mădălina marcu

Loyalty Director la
The Hub Partners

Cofondator Traderion

Fondator & Managing Partner,
K.M.Trust & Partners
Director dezvoltare resurse Asociaţia pentru Relaţii Comunitare

mike hapoianu

Director comercial Happy Tour
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raport anual de activitate 2015

monika puiu

Managing Partner NHR
Agropartners

–

fundația pact

andra samson

Strategic Communications
Consultant, Point Public Affairs | A
division of GMP Group

răzvan tudor

Risk Manager Insurance Company
Eastern Europe

PROGRAME ȘI
PROIECTE

zefiR. Împreună pentru
puterea de acţiune
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: MAI 2013 - FEBRUARIE 2017

Proiect co-finanțat
printr-un grant
din partea Elveției
prin intermediul
Contribuției Elvețiene
pentru Uniunea
Europeană extinsă

P

roiectul zefiR își propune

Centrul Romilor pentru Politici de

îmbunătățirea accesului la

Sănătate a înființat câte un centru

educație pentru 20.000 de

comunitar medico-social în fiecare

persoane care trăiesc în mediul rural,

dintre cele trei județe.

din 12 comunități diferite, în județele
Dolj, Gorj și Olt.

Pe lângă aceste intervenţii, activitățile
de dezvoltare comunitară asigurate

ZefiR este implementat de un con-

de Fundația PACT și Fundația Agenția

sorțiu format din șapte organizații

de Dezvoltare Comunitară „Împre-

din care face parte și Fundația PACT,

ună” reunesc membri din fiecare

fiecare organizație având o arie de

comunitate pentru a dezvolta acţiuni

expertiză diferită: Terre des hommes

și proiecte mici în beneficiul întregii

(coordonator de consorțiu), Centrul

comunități. În cadrul proiectului, au

Rromilor Amare Rromentza și Fun-

fost implementate 12 proiecte comu-

dația Pestalozzi România asigură

nitare.

intervențiile educaționale din pro-
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iect, Habitat for Humanity România

De asemenea, în 2015 au avut loc mai

asigură sprijin pentru îmbunătățirea

multe sesiuni de formare, atât pen-

condiţiilor de locuire, iar Sastipen –

tru facilitatori (curs despre metode

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact

de facilitare comunitară pentru

pentru organizații comunitare), cât

mobilizarea membrilor comunității,

și pentru instructorii Aflateen (Afla-

curs despre metoda de evaluare și

teen este un program de educație

monitorizare Most Significant Chan-

socială și financiară pentru tineri cu

ge), membrii grupurilor de iniţiativă

vârste cuprinse între 15 și 20 ani).

(management de proiect, economie
socială, comunicare și promovare

proiecte comunitare

1. Spațiu de joacă
pentru copiii din
Baia de Fier
baia de fier, gorj

În cadrul proiectului, a fost
realizat un loc de joacă pentru copiii din comunitate și
s-au derulat activități de educare și informare a copiilor și
adulților cu privire la regulile
de igienă și de conduită în
societate.

2. Alergăm pentru
un loc de joacă
bârca, dolj

Proiectul a urmărit diversificarea modalităților de
petrecere a timpului liber
pentru 70 de copii din
cartierul Dragalina, comuna
Bârca, judetul Dolj.
Oamenii din Bârca au amenajat un loc de joacă, iar
ulterior s-a constituit o organizație non-guvernamentală
pe structura grupului de
inițiativă.

3. Prima șansă
bumbești jiu, gorj

Scopul proiectului a fost
creșterea nivelului de
informare, de implicare
civică și participare la
luarea deciziilor în rândul
membrilor comunității
de romi din localitatea
Bumbești Jiu, în vederea
îmbunătățirii situației socioeconomice a comunității.
Au fost înființate un ONG și
un centru de informare în
cadrul căruia membrii comunității sunt ajutați să comple-

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact
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teze și să depună documentele necesare obținerii unor
drepturi de asistență socială
(ajutoare pentru încălzire,
ajutoare de urgență, ajutor
social, pensii, subvenții, documente specifice solicitate
pentru angajare). De asemenea, s-a derulat o campanie
de educație pe sănătate,
despre riscul îmbolnăvirii din
cauza contactului cu gunoaiele menajere și a poluării,
o campanie de ecologizare
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raport anual de activitate 2015

–

fundația pact

în comunitatea de romi și
s-a organizat o excursie la
care au participat copiii din
comunitate.

4. Școala este
importantă pentru
copilul tău
caracal, olt

Grupul de inițiativă din
Caracal a amenajat un spațiu
în cadrul grădiniței, pentru
activități educative, culturale

și recreative adresate preșcolarilor.

5. Destindere şi
Educaţie prin
mijloace diverse
filiași, dolj

Scopul proiectului a fost
crearea de facilități de petrecere a timpului liber pentru
copiii și tinerii din comunitate și de a îmbunătăți nivelul
de educaţie şi comporta-

Membrii grupului de
iniţiativă din Negoi, Dolj,
și-au propus îmbunătăţirea
stilului de viaţă al copiilor
din comunitate, cu vârste
cuprinse între 3 și 12 ani, prin
implicarea lor în activităţi
recreativ-educative.
mentul în societate. Oamenii
din Filiași au realizat un parc
pentru copii și au inițiat
activități socio-educative
adresate copiilor și tinerilor
din comunitate – jocuri educaționale, ateliere de creație
culturală, club pentru tineri,
acțiuni de igienizare.

6. Mișcarea
înseamnă sănătate
grădinari, olt

Grupul de inițiativă și-a propus realizarea unui parc de
joacă în care cel puțin 50 de

copii din comuna Grădinari
să poată desfășura activități
de petrecere a timpului liber.
Oamenii din Grădinari au
amenajat un loc de joacă
și un teren de fotbal și au
organizat jocuri, concursuri,
ateliere de comunicare și de
socializare.

7. Mișcarea
înseamnă sănătate
negoi, dolj

Prin acest proiect, membrii
grupului de inițiativă și-au
propus îmbunătățirea stilului
de viață al copiilor din comunitate, cu vârste cuprinse
între 3 și 12 ani, prin implicarea lor în activități recreativ-educative.
Au înființat o organizație
non-guvernamentală, au
amenajat un parc de joacă în
curtea școlii Satu Nou și au
implicat copiii din comunitate în activități recreativ-educative.

8. Împreună
pentru viitor
ocolna, dolj

Oamenii din Ocolna și-au
dorit realizarea unui părculeț multifuncțional pentru
activități școlare, petrecerea
timpului liber și organizarea
diferitelor sărbători locale.
S-a amenajat un loc de joacă
ce oferă oportunități de
petrecere a timpului liber
pentru copii, unde se pot
organiza serbări școlare și
întâlniri cu membrii comunității.

9. Atelierul
prieteniei
piatra olt, olt

Prin acest proiect, grupul de
inițiativă și-a propus dezvoltarea abilităților de viață
independentă ale copiilor și
adulților romi din Piatra Sat,
prin implicarea acestora în
activități cu caracter comunitar. Au amenajat și dotat

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact
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o sală de clasă în care să se
deruleze activități de promovare a tradiției și culturii
rome, de dezvoltare a abilităților de viață, de vizionare de
filme și activități de educație
ecologică și educație pentru
sănătate.

10. Valea Verde
polovragi, gorj

Scopul proiectului a fost
implicarea membrilor comunității în igienizarea pârâului
Tărâia și educația sanitară a
acestora pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și

Oamenii din Slatina au
amenajat un parc de joacă
(...) și au derulat ateliere de
dezvoltare a abilităţilor de
comunicare și socializare, cu
jocuri, concursuri recreative
și activităţi pe teme de
cultură generală.
12

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact

a stării de sănătate în Valea
Verde. Urmează înființarea
unui ONG local, se vor amplasa pubele de colectare a
gunoiului menajer în comunitate și va fi ecologizată
albia pârâului Tărâia.

11. Împreună
pentru comunitate
slatina, olt

Proiectul a vizat îmbunătățirea modului de petrecere a
timpului liber pentru 50 de
copii romi din cadrul Grădiniței Nr. 1 Tudor Vladimirescu
din comunitatea de romi din
Slatina, prin implicarea în
activități de petrecere a timpului liber alături de părinți
și alți membri ai comunității.
Oamenii din Slatina au
amenajat un parc de joacă
pentru copiii ce frecventează
Gradinița Nr. 1 Tudor Vladimirescu și au derulat ateliere
de dezvoltare a abilităților de
comunicare și socializare, cu
jocuri, concursuri recreative

și activități pe teme de cultură generală.

12. Împreună pentru
comunitate
târgu cărbunești, gorj

Scopul proiectului a fost
îmbunătățirea nivelului de
educație și de integrare socială a copiilor și tinerilor romi
din orașul Târgu Cărbunești.
Elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 au acum un
club unde desfășoară activități sportive, de socializare,
cercuri de lectură, de tradiții
și obiceiuri în comunitatea
romă, activități de vizionare
de filme documentare, activități de relaționare pentru
copii și părinții acestora
plecați în străinătate. Tot în
cadrul proiectului urmează
să fie amenajat un spațiu de
joacă pentru copii.

Acasă în
Comunitatea TA
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: IULIE 2013 - FEBRUARIE 2016

Proiect finanțat
prin Programul de
Cooperare ElvețianoRomân, Fondul Tematic
pentru Participarea
Societății Civile,
schema de grant
pentru ONG-uri

Î

mpreună cu cei doi parteneri

economice și politice în rândul mem-

implicați în proiect, Habitat for

brilor comunităților sărace, cu accent

Humanity România și Asociația

pe reabilitarea și gestionarea spațiilor

Village Life, am propus o aborda-

individuale și comune de locuire ca

re integrată, axată pe procesul de

resurse valoroase pentru dezvoltarea

dezvoltare comunitară, ca răspuns la

durabilă a comunităților.

problemele legate de spațiul de locuire
din 10 comunități de romi sau mix-

Activitățile principale efectuate

te, situate în zonele rurale sau mic

pe parcursul anului 2015:

urbane din sudul României. Ne-am

 sprijinirea grupurilor comunitare

concentrat pe spațiul comun de lo-

pentru a realiza activități în beneficiul

cuire și utilizarea acestuia ca resursă

comunității, inclusiv implementarea

regenerabilă și creșterea capacității

de proiecte comunitare, ca răspuns

membrilor comunității pentru a crea

la problemele de locuire identificate

un habitat auto-sustenabil.

în mod participativ, prin implicarea
directă a membrilor comunității, înde-

Ne-am propus dezvoltarea capacității

osebi a celor mai vulnerabili;

locale de a crea și de a susține iniți-

 35 de ateliere tematice realizate de

ative care produc schimbări sociale,

Village Life în cele 10 comunități ale

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact
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proiectului, pentru a completa proiectele comunitare cu activități specifice
dezvoltării durabile;
 8 grupuri de inițiativă au realizat
evaluări ale caselor în comunitățile lor; au rezultat liste cu cel puțin
5 locuințe din fiecare comunitate,
propuse pentru reabilitare în cadrul
proiectului;
 grupurile de inițiativă au mobilizat
resurse la nivel local și regional pentru reabilitarea locuințelor.

14

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact

Principalele rezultate:
 10 grupuri de inițiativă și-au
dezvoltat abilități specifice pentru a
pune în aplicare un proiect comunitar
pentru a rezolva problemele comune
de locuire în localitățile lor
 8 grupuri de inițiativă, cu competențe specifice pentru a evalua
locuințe de familie în comunitatea
lor și de a sensibiliza comunitatea cu
privire la importanța condițiilor de
locuire în bunăstarea unei familii

„Oamenii aceștia investesc în
ceea ce altora le par investiţii
riscante și ies din acest proces
nu cu toate visele împlinite, dar
mereu cu limitele testate
și depășite.”

nou: un alt fel de a găsi soluții la probleme locale, un nou mod de a trata
cu primăria, idei de afaceri mai puțin
comune. Oamenii aceștia investesc în
ceea ce altora le par investiții riscante
și ies din acest proces nu cu toate visele împlinite, dar mereu cu limitele
testate și depășite.” Ioana Petrache,
facilitator comunitar.

 peste 67.000 RON strânși în
cadrul campaniei „Renovăm o casă,
construim Acasă”
 10 locuințe reabilitate cu o parte
din resursele mobilizate
 10 proiecte comunitare, finanțate
cu 37.600 RON, aflate încă în curs de
implementare.
„Este o surpriză plăcută faptul că, în
mai toate satele în care ajungi, când
sapi și dai la o parte straturile de cinism, suspiciune și alte sedimente ale
adaptării la o viață instabilă, găsești
cel puțin o mână de neadaptați optimiști, care sunt dispuși să dea din
timpul lor pentru a experimenta ceva

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact
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BCC pentru Comunitate:
de la Asistenţa Cetăţenilor către
Mobilizarea Comunităţilor
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: APRILIE 2014 - APRILIE 2016

Proiect finanțat
prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în
România

P

roiectul a fost inițiat de Aso-

vederea soluționării eficiente a ne-

ciația Națională a Birourilor

voilor comunităților din România,

de Consiliere pentru Cetățeni

în contextul provocărilor cu care se

(ANBCC), în parteneriat cu Centrul

confruntă sectorul ONG. Implicarea

de Resurse pentru participare publi-

Fundației PACT ca partener în acest

că (CeRe), Fundația PACT și Latvian

proiect a privit consolidarea capacită-

Community Initiatives Foundation

ții a 6 membri din rețeaua ANBCC de

din Letonia.

a sprijini cetățenii din 6 comunități
prin implementarea unei abordări

Proiectul a vizat asigurarea suste-

participative de tip dezvoltare comu-

nabilității pe termen lung a ANBCC,

nitară.

inclusiv a rețelei de Birouri de Consi-

16

liere pentru Cetățeni (BCC) pe care o

Beneficiarii direcți ai intervențiilor

administrează. Partenerii au urmărit

Fundației PACT în cadrul acestui

întărirea capacității instituționale

proiect au fost 12 persoane repre-

și operaționale a rețelei ANBCC în

zentând 6 membri ai rețelei ANBCC

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact

comunități au beneficiat de abordarea

Proiectul a vizat asigurarea
sustenabilităţii pe termen
lung a Asociaţiei Naţionale a
Birourilor de Consiliere pentru
Cetăţeni (ANBCC), inclusiv a
reţelei de Birouri de Consiliere
pentru Cetăţeni (BCC) pe care o
administrează.

de lucru de tip dezvoltare comunitară
și au fost mobilizați de reprezentanții
celor 3 BCC să se implice în rezolvarea
problemelor din comunitățile lor.

(BCC Adjud, BCC Câmpia Turzii,
BCC Nehoiu, BCC Odorheiu Secuiesc,
BCC Sibiu și BCC Timișoara), care
au dobândit cunoștințe și abilități în
implementarea de metode de dezvoltare comunitară, respectiv 6 persoane
reprezentând 3 dintre cei 6 membri
ai rețelei ANBCC (BCC Adjud, BCC
Nehoiu și BCC Odorheiu Secuiesc),
care au ales să implementeze acțiuni de tip dezvoltare comunitară în
comunitățile în care își desfășoară
activitatea, realizând planuri de
acțiune și implementând intervenții
comunitare. Implicit, membrii celor 3

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact
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RuralNet - reţeaua de
dezvoltare comunitară
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: MAI 2014 - OCTOMBRIE 2015

Proiect finanțat
prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în
România

P

roiectul „RuralNet – rețeaua

Pe baza analizei de politici publice

de dezvoltare comunitară”,

în dezvoltare rurală, rețeaua a ales

implementat de Fundația PACT

să pledeze pentru modificarea Pro-

în parteneriat cu Fundația CIVITAS

gramului Național de Dezvoltare

și Centrul de Asistență Rurală, a vizat

Rurală (PNDR 2014 – 2020), în sensul

slaba corelare între programele nați-

includerii, în ghidurile de finanțare,

onale de dezvoltare rurală cu finan-

a ONG-urilor cu activitate economică

țare din fonduri europene și nevoile

în definiția conceptului de (micro-)

comunităților locale. Problema a fost

întreprindere, în concordanță cu

abordată prin demersurile de advoca-

legislația europeană care asimilează

cy inițiate de rețea la nivel național

asociațiile și fundațiile cu activitate

și prin promovarea practicilor, prin-

economică micro-întreprinderilor și

cipiilor și rezultatelor proceselor de

IMM-urilor. RuralNet a realizat un

dezvoltare comunitară, grupurilor de

document de poziție ce a stat la baza a

inițiativă și altor actori locali impli-

două scrisori deschise și a unei petiții

cați în procese de dezvoltare comu-

semnate de peste 270 persoane și

nitară, ca alternativă la probleme de

trimise către Ministrul Agriculturii

politici publice.

și Dezvoltării Rurale, Directorului
General al Autorității de Management
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PNDR și Directorului Agenției de Fi-

o hartă electronică pentru a crește

nanțare a Investițiilor Rurale (AFIR).

vizibilitatea și a spori promovarea

Punctul de vedere al rețelei a fost asu-

comunităților cu intervenții de succes

mat și de o coaliție lărgită de ONG-uri

în dezvoltare comunitară (100 de

și discutat cu reprezentanți ai institu-

comunități prezentate). O broșură cu

țiilor publice vizate, în cadrul dezba-

13 povești de succes ale membrilor Ru-

terii publice de debut al campaniei de

ralNet a fost editată și multiplicată în

advocacy și în întâlnirile consultative

1.000 de exemplare pentru a fi folosi-

ale grupurilor tehnice tematice de pe

tă în activități viitoare de diseminare

lângă MADR.

către noi comunități locale, ONGuri și
instituții publice.

Pentru promovarea dezvoltării comunitare și actorilor săi de la nivel local

În septembrie 2015 am organizat, în

am realizat un website actualizat al

premieră în România, o gală națio-

rețelei RuralNet, în care am integrat

nală a dezvoltării comunitare („Gala
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Campania de advocacy
de Dezvoltare Rurală să poată
fi integrate în documentele
cadru și tehnice ale programului. Noi idei de proiecte
și parteneriate formale se
dezvoltă în această perioadă
între membrii reţelei și alte
ONG-uri implicate în campania de advocacy, menite să
continue profesionalizarea
celor ce lucrează în domeniului dezvoltării comunitare și să
sporească relevanţa abordării
în dialogul cu guvernanţii.

Chiar dacă propunerile reţelei
RuralNet nu au fost integrate
încă în documentele programatice ale PNDR 2014 – 2020,
în prezent există un grup
de lucru mixt (minister –
ONG-uri) constituit la nivelul
Autorităţii de Management
PNDR 2014-2020, care a
identificat principalele obstacole tehnice și construiește
soluţii astfel încât contribuţiile
și interesele societăţii civile în
raport cu Programul Naţional

 un raport de evaluare și analiză a
politicilor publice relevante – revizuit
și completat
 un plan de advocacy pus în
practică
 un document de poziție care
formuleză și argumentează solid
solicitarea RuralNet către MADR,
AM-PNDR și AFIR
 9 interacțiuni formale cu
reprezentanții instituțiilor publice
menționate anterior
 două scrisori deschise înaintate
către MADR, AM-PNDR și AFIR

inițiativelor locale – Oamenii cresc

 o petiție on-line inițiată și semnată

satul”). Am premiat șapte exemple

de 276 de persoane

de organizații comunitare, instituții

 o broșură cu 13 exemple de succes

publice, organizații suport și jurna-

din practica membrilor rețelei

liști care au susținut, prin munca lor,

RuralNet

dezvoltarea satului românesc.

 o hartă electronică a comunităților
în care activează membrii RuralNet
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Ca urmare a activităților derulate

(și beneficiarii lor), ce funcționează

prin acest proiect, până în prezent

interactiv și este populată cu

am realizat următoarele:

informații despre 100 de comunități

 o strategie revizuită a rețelei

în care se derulează proiecte de

RuralNet, cu o componentă explicită

dezvoltare comunitară, cu sau fără

de advocacy

sprijinul membrilor rețelei RuralNet.
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Oportunităţi de gen în
contextul mediului de afaceri și al
antreprenoriatului social (SEE GO)
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: IUNIE 2014 – MAI 2016

Proiect finanțat de
Comisia Europeană
prin Directoratul
General Justiție, în
cadrul programului
PROGRESS pentru
Egalitatea de Gen.

P

roiectul abordează oportuni-

la creșterea participării femeilor la

tățile de gen în cadrul între-

funcții de luare a deciziilor economice

prinderilor clasice și sociale și

din șase țări diferite ale UE și la nivel

este implementat în 6 țări europene,

european.

implicând 7 parteneri diferiți:
 Pour la Solidarité ASBL și JUMP

Principalele activități în cadrul

Forum „Empowering women, Advan-

proiectului în 2015:

cing the Economy” (Belgia)

 Eveniment public internațional

 Fundația PACT (România)

pentru lansarea proiectului – găz-

 Institute of Sociology – Czech Re-

duit de PACT în România, cu scopul

public Academy of Science (Cehia)

de a crește gradul de conștientizare

 FACE – Foundation Agir Contre

a publicului ONG din România și a

l’Exclusion (Franța)

altor factori interesați în legătură cu

 CGM – National Consortium of Co-

subiectul proiectului

operatives for Social Solidarity (Italia)

 Cercetări naționale calitative în

 KKOKKOTYO Foundation (Finlanda)

fiecare din cele 6 țări ale UE implicate

Scopul proiectului este de a contribui

în proiect. Scopul cercetării este să
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genereze o comparație între afaceri

studiului național, pentru a afla și

convenționale și întreprinderi sociale

dezbate bunele practici de gen și de

în ceea ce privește oportunitățile și

a discuta posibile recomandări care

barierele cu care se confruntă femeile

urmează să fie făcute la nivel național

în drumul lor spre pozițiile de luare a

și la nivel european.

deciziilor economice.
 Workshop-uri naționale, câte trei în

Una dintre concluziile principale a fost

fiecare țară, cu scopul de a disemina

că România are cel mai scăzut nivel

și de a analiza rezultatele cercetării

al egalității între femei și bărbați din

naționale împreună cu principalele

Uniunea Europeană, iar situația s-a

părți interesate din mediul de afaceri,

înrăutățit pe parcursul ultimilor ani,

economia socială și sectorul ONG-uri-

potrivit Institutului European pentru

lor (40 – 50 participanți pe țară), în

egalitatea de gen. Acesta este motivul

scopul de a identifica soluții și reco-

pentru care participanții consideră că

mandări pentru creșterea participării

ONG-urile și instituțiile naționale și

femeilor la poziții de luare a deciziilor

regionale ar trebui să pună împreună

în ambele sectoare (business și econo-

resursele pentru:

mie socială).

 identificarea și abordarea factorilor

 Studiu european comparativ și

sociali care promovează discriminarea

document cadru cu recomandări și

de gen (manualele școlare, educația

bune practici.

de familie, mass-media, stereotipurile
culturale etc.);

22

Pe parcursul anului 2015, echipa PACT

 organizarea de campanii naționale

implicată în proiect a realizat traduce-

de sensibilizare a publicului larg cu

rea și tipărirea cercetării naționale și a

privire la inegalitățile de gen;

organizat trei ateliere de lucru națio-

 identificarea și promovarea bunelor

nale cu scopul de a dezbate concluziile

practici existente în domeniu.
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Comunitatea noastră,
deciziile noastre
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 1 IUNIE 2014 – 31 IANUARIE 2016

Proiect finanțat
prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG din
România

P

roiectul „Comunitatea noastră,

asociații sau grupuri informale de

deciziile noastre” a abordat

cetățeni din aceste comunități au

problema slabei participări a

participat la două cursuri (transfer

cetățenilor la procesele de elaborare a

și formare de cunoștințe, abilități și

politicilor publice.

comportamente necesare inițierii,
planificării și implementări unei

Scopul proiectului a fost creșterea

campanii de advocacy la nivel local).

nivelului de influenţare a politicilor

În etapa a doua, liderii comunitari

publice în rândul locuitorilor din cinci

au fost însoțiți pe teren de facilitatori

comunităţi mici-medii din sudul

comunitari și consultanți specializați

României, prin dezvoltarea capacităţii

în advocacy, pentru a-i sprijini în

lor de a iniţia campanii de advocacy

punerea în practică a celor învățate la

pentru rezolvarea problemelor/cauze-

curs și la transferarea abilităților noi

lor comunitare.

spre alți membri ai comunității.

În proiect am implicat 5 comunități:

Membrii din fiecare comunitate din

Corbeni, Vrănești, Merișani (jud.

proiect au identificat o problemă

Argeș), Arcani și Bumbești-Jiu (jud.

importantă pentru comunitate, a

Gorj). 29 de lideri comunitari din

cărei rezolvare era de competența
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instituțiilor și autorităților publice.

cinci comunități există un total de 6

În jurul acestor probleme, grupurile

hotărâri de consiliu local care asumă

comunitare au planificat demersuri

spre implementare propunerile din

de advocacy, au mobilizat sprijinul

cadrul campaniilor de advocacy ale

altor cetățeni și, prin solicitări scrise,

organizațiilor/grupurilor comunitare,

participări la ședințele consiliilor

realocări bugetare necesare rezolvării

locale, audiențe la instituțiile com-

problemelor semnalate prin campa-

petente, dezbateri publice, au intrat

niile locale sau soluționări pozitive

în dialog direct cu cei responsabili

ale unor cereri punctuale, adiacente

de rezolvarea problemelor. Ca re-

campaniilor de advocacy.

zultat al acestor demersuri, în cele

cauzele de advocacy

Asociația Corbeni
Plai Argeșean
corbeni, argeș

Sub deviza „Dăm startul la
joacă”, asociația din Corbeni
și-a propus să convingă
primăria să creeze un loc
de joacă pentru copiii din
localitate. Nu exista niciun
spațiu de joacă în comună,
iar părinții erau nevoiți să
meargă la sfârșit de săp-

24
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tămână peste 15 kilometri
până la Curtea de Argeș.
În urma campaniei de advocacy, Consiliul Local a dat o
hotărâre prin care a aprobat
amenajarea unui loc de joacă pentru copii, ca obiectiv
de investiție publică și a
alocat 6.000 de lei pentru
acesta. Terenul a fost curățat
și împrejmuit și s-a comandat mobilierul pentru parc.
În prezent, asociația moni-

torizează implementarea
deciziilor comunității și ale
Consiliului Local și continuă
să informeze comunitatea
și publicul prin pagina de
Facebook.

Asociația Fiii
Satului Vrănești
vrănești, argeș

Oamenii din Vrănești își
doresc să crească siguranța

Aproximativ 600 de locuitori
din Merișani sunt nevoiţi
să meargă pe marginea
drumului naţional 7C pentru
a ajunge la toate instituţiile
locale (poștă, școală, poliţie,
primărie).
copiilor din localitate printr-o
mai bună amenajare a intersecției din zona școlii aflate în
centrul satului. În fiecare zi,
peste 300 de copii, părinți și
cadre didactice traversează
drumul național pentru a
ajunge la școală. Este o zonă
foarte aglomerată, cu multe
magazine, mașini parcate pe
marginea drumului și autobuze care opresc fără a avea
o stație amenajată. Există o
trecere de pietoni, dar aceasta nu este bine marcată,
astfel încât copiii sunt mereu
expuși riscului de accidente.
Un copil a murit și alți patru
au fost răniți în astfel de accidente în ultimii ani.

Echipa de campanie și-a
propus să convingă Primăria,
Direcția de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Județene Argeș și Poliția Locală
să refacă și să suplimenteze
marcajele pentru pietoni, să
monteze un limitator de viteză și să amenajeze parcări în
zonă și o stație de autobuze
și maxi-taxi.
Până în prezent, a fost
montat în intersecție un nou
indicator care semnalizează
existența școlii în apropiere. De asemenea, s-a decis
amplasarea unor perechi de
semnalizatoare cu LED atât în
intersecția din centrul satului
Vrănești, cât și în alte puncte
de trafic intens în comună.

Asociația Partener
pentru Tine
merișani, argeș

Campania de advocacy „Implică-te în Merișani! Trotuarul
poștă-primărie are nevoie de
tine!” a avut ca scop reabilita-

rea unui trotuar de pe marginea drumului național care
trece prin comuna Merișani.
Aproximativ 600 de locuitori
din Merișani sunt nevoiți să
meargă pe marginea drumului național 7C pentru a
ajunge la toate instituțiile
locale (poștă, școală, poliție,
primărie). Mai mult, cei 200
de elevi ai Școlii Merișani
merg în fiecare zi tot pe marginea acestei șosele aglomerate. Deși în trecut exista un
trotuar amenajat pe acest
traseu, acum este acoperit
cu vegetație și a devenit
inutilizabil.
Echipa de campanie a obținut o Hotărâre de Consiliu
Local prin care a fost aprobată investiția de amenajare
a trotuarului și realocarea
bugetară în valoare de
74.000 de lei pentru această
investiție și a fost realizat
un studiu tehnic. În prezent,
asociația monitorizează
procesul de implementare
a hotărârii consiliului local
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și colaborează cu aparatul
tehnic al primăriei în vederea
elaborării proiectelor tehnice
și devizelor de cheltuieli necesare demarării investiției.

Grupul de inițiativă
local, transformat în
Asociația DEP
bumbești jiu, gorj

Grupul de inițiativă și-a
propus îmbunătățirea con-

26
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dițiilor de locuire din căminul de locuințe sociale din
Bumbești-Jiu, începând cu
repararea spațiilor comune:
holuri și grupuri sanitare.
Peste 60 de persoane,
majoritatea fără niciun venit,
locuiesc în Căminul nr. 11
din Bumbești-Jiu. Clădirea
aparține primăriei și funcționează ca imobil de locuințe
sociale. Chiria lunară pentru
o cameră este de aproximativ

10 lei. Condițiile improprii de
locuire au transformat imobilul într-un focar de infecție.
Situația este cu atât mai gravă cu cât locatarii nu au acces
la servicii de sănătate pentru
că nu sunt asigurați.
Din perspectiva demersurilor
de advocacy, grupul nu a obținut încă rezultate concrete,
având în vedere că preocupările lor de până acum au
fost orientate preponderent

spre structurarea grupului de
inițiativă, înființarea asociației
și recunoașterea prezenței
acesteia de către autoritatea
publică locală. Odată constituiți ca asociație, vor continua
demersurile de îmbunătățire
a condițiilor de locuire din
căminul social, precum și alte
activități de suport pentru
locuitorii acestuia.

Asociaţia IDCON Arcani
și-a asumat una dintre
cele mai dificile probleme
care afectează oamenii
din comună – nevoia
de clarificare a situaţiei
proprietăţii terenurilor
agricole și forestiere din cele
5 sate ale comunei.

Asociația IDCON
Arcani
arcani, gorj

Asociația IDCON Arcani și-a
asumat una dintre cele mai
dificile probleme care afectează oamenii din comuna
Arcani, și anume nevoia de
clarificare a situației proprietății terenurilor agricole și
forestiere din cele 5 sate ale
comunei.
Situația regimului proprietăților din Arcani este una dintre
cele mai grave din județul
Gorj în acest moment. Procesul de punere în proprietate
nu este nici azi finalizat, deși
legea prevede acest lucru.
Nicio persoană nu are titlu
definitiv de proprietate, există
doar certificate provizorii, iar
acestea sunt pline de erori
generate de lipsa unor măsurători reale în teren sau de
acte de corupție. De asemenea, există numeroase procese în instanță, unele finalizate
cu decizii definitive, dar care

nu s-au pus în aplicare.
Asociația a reușit să atragă
atenția autorităților locale și
județene cu privire la această problemă și să le implice
în rezolvarea ei. Reprezentanții autorităților au participat la o dezbatere publică
în care au răspuns întrebărilor cetățenilor pe această
temă. Fiind o campanie cu o
cauză complicată din punct
de vedere tehnic, Asociația
IDCON Arcani se așteaptă
ca durata campaniei să fie
mai lungă, dar este hotărâtă
să o ducă până la capăt. Pe
viitor, asociația își propune
să implice din ce în ce mai
mult presa locală și națională
pentru a crește presiunea
externă asupra autorităților
publice cu responsabilități în
rezolvarea situației.
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În trei din cele cinci comunități (Cor-

La finalul proiectului, am organizat un

beni, Vrănești, Merișani), campaniile

eveniment de schimb de experiență,

de advocacy inițiate de organizațiile

gândit în două etape. În prima zi, o ca-

comunitare și-au atins scopul și au

fenea publică, combinată cu expoziție

dus la rezolvarea problemei vizate.

foto cu imagini din comunități. Liderii
comunitari au împărtășit atât lucrurile

28

În cadrul proiectului, Fundația PACT

care au funcționat bine, cât și cele care

a tipărit primul său ghid de advocacy

ar trebui schimbate, în acțiuni similare

pentru comunitati mici – Vocea ta poa-

viitoare. În ziua următoare, membrii

te inspira. Acest material va fi utilizat

grupurilor de inițiativă implicate în

în timpul intervențiilor sale viitoare

proiect au făcut vizite în teren la un

în comunitățile din sudul României,

grup civic din Prelungirea Ghencea,

astfel încât noile grupuri de inițiativă

București și un grup comunitar din

comunitară vor putea să învețe din

mediul rural din Vizurești, Dâmbovița,

experiențele reale din teren cum să

ambele cu experiență bogată de rela-

administreze campanii de advocacy.

ționare cu autoritățile publice locale.
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Împreună pentru comunitate,
indiferent de etnie - tinerii din rural
provoacă schimbarea
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: IULIE 2014 - DECEMBRIE 2015

Proiect finanțat
prin granturile SEE
2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în
România

P

roiectul, realizat de Fundaţia

nonformale ce stimulează dezvoltarea

PACT în parteneriat cu Asoci-

încrederii şi creşterea nivelului de

ația A.R.T Fusion și 4 organi-

participare publică. Metodele folosite

zaţii comunitare (Asociația „Datini,

au fost: biblioteca vie, teatru forum și

Educație, Cultură Găujani”, Asociația

dezbaterile sub diverse forme, cum ar

„Împreună pentru viitor Spanțov”,

fi cafeneaua publică.

Grupul de Iniţiativă din Valea Corbului (comuna Călineşti, Argeş) şi gru-

Câte 20 de tineri din fiecare comu-

pul de iniţiativă Făcăeni, Ialomița), a

nitate au participat la sesiuni locale

avut ca scop îmbunătăţirea nivelului

de instruire în aceste metode non-

de cetăţenie activă şi coeziune etnică

formale, iar la finalul acestora au

a tinerilor romi şi neromi din comu-

pregătit împreună cu organizaţiile

nităţi rurale interetnice din sudul

comunitare Luna Interculturală

țării. Astfel, ne-am propus să creştem

Comunitară. Acest concept, care a

capacitatea organizaţiilor şi lideri-

reunit aproape 1000 de participanți

lor locali de a lucra cu tineri romi şi

din cele 4 localități, a adus în atenţia

neromi prin utilizarea unor metode

autorităţilor locale, şi nu numai, pro-
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blemele etnicilor romi și ale tinerilor

tineri romi și neromi au aflat pen-

din mediul rural.

tru prima dată noțiuni de istorie a
romilor și au fost surprinși să afle

30

Aproape 100 de tineri din cele 4

câte politici publice sunt destinate

comunități interetnice au căpătat

îmbunătățirii situației romilor. Până

încredere în ei înșiși, într-un context

la finalul proiectului s-au documen-

potrivit în care sunt apreciați și li se

tat și au făcut campanii de advocacy

recunoaște valoarea, și au realizat că

pentru ca și comunitățile lor să poată

visurile lor pot deveni realitate.

beneficia de aceste resurse.

La atelierele locale pe tema „Cultura

Pe baza nevoilor și problemelor

romilor și drepturile comunităților”,

identificate de tineri în timpul eveni-
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proiectului sunt în contact cu auto-

La atelierele locale pe tema
„Cultura romilor și drepturile
comunităţilor”, tineri romi și
neromi au aflat pentru prima
dată noţiuni de istorie a romilor
și au fost surprinși să afle câte
politici publice sunt destinate
îmbunătăţirii situaţiei romilor.

ritățile comunei, și-au făcut auzite
problemele, iar acum tinerii știu că au
puterea de a provoca schimbarea”, a
spus un tânăr din Făcăeni la finalul
proiectului.

mentelor din luna interculturală și,
ulterior, în sesiunile de lucru pentru
prioritizarea problemelor, cele 4 grupuri locale au depus la Consiliul Local
din fiecare comună (Găujani, Spanțov,
Călinești, Făcăeni) câte o petiție prin
care cer adoptarea a 10 măsuri concrete de îmbunătățire a calității vieții
comunității în care trăiesc.
„Tinerii de la noi au devenit conștienți
de problemele cu care se confruntă
comunitatea în care trăiesc și de
modurile în care pot fi abordate aceste probleme. Voluntarii din cadrul
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Activ pentru
comunitatea noastră
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: AUGUST 2014 - IANUARIE 2016

Proiect finanțat
prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în
România

Î

n cadrul proiectului, am facilitat

voltării și implementării de proiecte.

formarea a 5 grupuri de inițiativă

Cunoștințele și abilitățile în domeniul

în comunitățile din Mahmudia

managementului de proiect oferă gru-

și Sfântu Gheorghe (Tulcea), Mircea

purilor de inițiativă un instrument de

Vodă și Viziru (Brăila) și Moșneni

lucru concret prin care pot contribui

(Constanța), prin dezvoltarea capa-

la producerea unor schimbări vizibile

cității membrilor de a se implica în

în comunitatea lor.

dezvoltarea comunităților lor prin
procese participative de identificare

Cele mai importante rezultate

a problemelor din comunitate, de

înregistrate în anul 2015:

elaborare de soluţii bazate pe resurse

 două module de instruire organiza-

locale şi de implementare a acestora,

te pentru membrii grupurilor de iniți-

în colaborare cu diverși factori intere-

ativă, pe următoarele teme: evaluarea

sați de dezvoltarea locală.

participativă a nevoilor și resurselor
din comunitate, storytelling, comuni-

32

Metodologia folosită de Fundația

care, promovare și strângere de fon-

PACT are și o dimensiune de dezvolta-

duri, la care au participat 18 persoane;

re a cunoștintelor și abilităților grupu-

 11 ateliere de lucru locale organi-

rilor de inițiativă în domeniul dez-

zate pentru membrii grupurilor de

raport anual de activitate 2015
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 944 de persoane consultate în

„Este foarte important ca
oamenii să lucreze împreună,
pentru că numai împreună
putem schimba ceva”

procese de evaluare a nevoilor și
resurselor;
 5 proiecte comunitare dezvoltate de
grupurile de inițiativă;
 22 de proiecţii de filme organizate
în cele 5 comunităţi ale proiectului;

ALINA CHIRIŢĂ,
Grupul de Iniţiativă Moșneni

 PACT a strâns 18.820 de lei în
cadrul unui eveniment, pentru trei

inițiativă, despre planificare partici-

inițiative locale

pativă de proiect și management de
proiect;

În contextul proiectului s-au format 5

 6 ateliere creative unde membrii

grupuri de inițiativă active şi vizibile la

comunității au fost stimulați să se im-

nivel local, capabile să dezvolte acţiuni

plice în activități alături de grupurile

și activităţi pentru îmbunătăţirea cali-

de inițiativă;

tății vieții membrilor comunității lor.
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Implicat în
comunitatea mea
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: IANUARIE 2015 - APRILIE 2016

Runda de finanțare
Implicat în comunitatea
mea s-a desfășurat cu
sprijinul financiar al
Fundației Vodafone
România.

Î

n cadrul proiectului am finan-

(comuna Eșelnița) a renovat fostele

țat 12 proiecte comunitare în

vestiare și le-a transformat într-un

domeniile: educație, sănătate și

centru comunitar pentru 24 de copii

servicii sociale necesare categoriilor

cu cerințe educative speciale și a

defavorizate, din 12 sate și orașe mici

derulat activități de tip școală după

din județele Argeș, Brăila, Buzău, Dolj,

școală, iar Asociaţia Fiii Lupşei (satul

Galați, Olt și Mehedinți.

Lupșa de Jos) a renovat un corp al
școlii și a deschis un centru de tineret

 378.000 lei a fost valoarea totală a

pentru 100 de tineri care învață aici

granturilor oferite

dansuri tradiționale.

 616 copii, 125 de tineri și 146 de
adulți au fost beneficiarii proiectelor

În județul Argeș, Asociația Corbeni

 385 de voluntari au susținut

Plai Argeșean a renovat un atelier

19.800 de ore de voluntariat

meșteșugăresc pentru 40 de copii și

 75.000 de lei a fost contribuția

adulți în comuna Corbeni, iar Asocia-

locală pentru aceste proiecte

ția TEAM Mioveni a derulat o caravană formată din 60 de tineri voluntari

În județul Mehedinți, Asociația Comunității Eșelnița Cazanele Dunării
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în orașul Mioveni și satele învecinate.

În județul Brăila, grupul de inițiativă

după școală desfăşurat de Asociația

din satul Lanurile a organizat atelie-

pentru Solidaritate, Cultură, Educație

re de dezvoltare socială și personală

și Dezvoltare din Râmnicu-Sărat.

pentru 100 de elevi, 70 de părinți și 15
bătrâni; în Buzău, 30 de vârstnici din

În județul Dolj, grupul de inițiativă

comunitate au beneficiat de servicii

din satul Ocolna (comuna Amărăștii

de asistență primară; 25 de elevi în

de Jos) a dotat grădinița din comuni-

situații de risc de abandon școlar au

tate cu o centrală termică pentru 133

participat la un program de tip școală

de copii; 15 copii, alături de Asociația

raport anual de activitate 2015
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Casa pentru cultură Vârvoru de Sus,

cu 14 copii cu dizabilități, activități

au documentat obiceiurile din șapte

comunitare, a montat un umbrar și

sate, prin metoda Photovoice, pentru

a achiziționat un microbuz pentru

a pune în valoare resursele comuni-

transportul copiilor la centrul de zi și

tății; grupul de inițiativă din comuna

alte activități curente.

Negoi a derulat un program de tip
școală după școală cu 30 de copii din

În luna iunie 2015, membrii echipei

familii defavorizate.

Fundației PACT au participat la un
atelier de lucru pe metoda de monitorizare și evaluare participativă

În judeţul Galaţi, grupul
de iniţiativă din comuna
Priponești a forat un puţ
pentru a alimenta școala cu
apă curentă de care se bucură
acum 139 de copii

Most Significant Change (MSC). Cea
mai semnificativă schimbare este o
metodă care scoate la lumină rezultatele și impactul muncii Fundației
PACT pe baza poveștilor spuse chiar
de membrii comunității. Spre finalul
implementării proiectelor comunitare, echipa Fundației PACT împreună
cu voluntari s-au deplasat în cele
12 comunități beneficiare pentru
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În județul Galați, grupul de iniția-

a culege povești despre schimbare.

tivă din comuna Priponești a forat

Au fost culese în total 66 de povești

un puț pentru a alimenta școala cu

care au trecut printr-un proces de

apă curentă de care se bucură acum

selecție, în urma căruia a fost aleasă

139 de copii, iar grupul de inițiativă

pentru fiecare comunitate câte o po-

Părinți copii cu dizabilități comuna

veste care surpinde cel mai bine cea

Liești a organizat sesiuni de terapie

mai semnificativă schimbare produ-
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cei dintr-un sat. Ne-am apropiat mult

„Ne-am apropiat mult ca şi
comunitate. Înainte de proiect
nu eram așa uniţi, acum toţi
vorbesc despre proiect, ştiu
de el, sunt mândri. Vorbesc
de el şi oameni din alte zone,
care au rude la noi în sat. E un
sentiment frumos.”

ca şi comunitate. Înainte de proiect
nu eram aşa uniţi, acum toţi vorbesc
despre proiect, ştiu de el, sunt mândri. Vorbesc de el şi oameni din alte
zone, care au rude la noi în sat. E un
sentiment frumos”, spune Gabriela
Gîrjoabă, membru al Centrului de
Tineret din satul Lupșa de Jos, județul
Mehedinți.

să în urma implementării proiectelor
comunitare. Cele 12 povești au fost
incluse apoi într-o broșură, pentru a
fi promovate.
„Lucrul la centrul de tineret ne-a
apropiat mult, am învăţat unii despre
alţii detalii pentru că am stat împreună. Poate că până acum nu aveam
simţul lucrului făcut fără să aştepţi
nimic în schimb. Cu proiectul acesta
am demonstrat că nu facem ceva doar
pentru că ştim că avem beneficii. Şi
am căpătat încredere. Am realizat că
lucruri mari pot fi realizate şi de noi,
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Oamenii sudului
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: MARTIE 2015 - APRILIE 2016

Proiect finanțat
prin granturile SEE
2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în
România

S

udul țării nu este o zonă foarte

motiveze dincolo de resursele puține

dezvoltată din multe puncte de

pe care le au.

vedere, însă oamenii acționează

voluntar în locul în care trăiesc, au

Pe platforma online www.oameniisu-

inițiativă și sunt dornici să-și îmbu-

dului.com sunt publicate povești des-

nătățească viața.

pre oameni din comunități mici, care
s-au mobilizat, au înființat organizații

Din 2006, Fundația PACT a lucrat în

comunitare locale, au găsit resurse și

162 de comunități din sudul Români-

au lucrat împreună la proiecte pornite

ei. Am întâlnit povești despre oameni

de la nevoile lor comune. Poveștile

care se implică, mobilizează satele sau

scrise de jurnaliști de la DoR sunt

orașele mici în care trăiesc și vor să

completate de documentare foto și

lase ceva în urma lor.

video realizate de fotografii George
Popescu și Petruț Călinescu.

În prezent, România acestor oameni
cu inițiativă nu este foarte vizibilă. De
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aceea, împreună cu Decât o Revistă

De asemenea, prin acest proiect am

(DoR), am lansat proiectul „Oamenii

sprijinit 4 organizații comunitare să

sudului”. Credem că oamenii sunt

își crească capacitatea de a aduce noi

cea mai importantă resursă din sud,

resurse în comunitate și de a se promo-

iar poveştile lor pot să inspire şi să

va la nivel local, regional și național.

raport anual de activitate 2015
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 4 ateliere de lucru locale, pentru

„Prin intermediul acestui proiect,
ne-am dorit să promovăm la
nivel naţional oamenii din sud
care se implică voluntar și produc
schimbare la ei în comunitate.
Inspiraţi de poveștile lor, alţi
localnici, din alte comunităţi, pot
acţiona local pentru a-și crea
condiţii mai bune la ei acasă.”

identificarea și prioritizarea nevoilor
de comunicare și strângere de fonduri
resimțite de organizațiile comunitare
implicate în proiect, la care au participat 32 de membri ai organizațiilor
comunitare
 un atelier de lucru privind metoda
Most Significant Change, susținut de
un expert extern
 8 ateliere de lucru cu tema comunicare și strângere de fonduri, organizate în cele patru comunități din

GEORGIANA CUNE
coordonatorul proiectului

proiect
 5 vizite de consultanță pentru

Activități și rezultate obținute pe
parcursul anului 2015:

pentru organizațiile locale
 un atelier de lucru cu tema storyte-

 4 organizații implicate în activitățile proiectului: Asociația Corbeni
Plai Argeșean din comuna Corbeni,

lling, pentru membrii organizațiilor
implicate în proiect
 realizarea unei platforme online

județul Argeș; Asociația ALMA din

http://oameniisudului.com, care

comuna Malu Mare, județul Dolj;

promovează potențialul și poveștile

Asociația IDCON – Arcani, județul
Gorj; Asociația Comunității Eșelnița
Cazanele Dunării (Eșelnița, județul

comunicare și strângere de fonduri

oamenilor cu inițiativă din sudul
țării.

Mehedinți)
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Centrul de Resurse pentru
Coaliţii și Reţele
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: MARTIE 2015 - APRILIE 2016

Proiect finanțat
prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în
România

P

roiectul a fost inițiat de Funda-

Proiectul s-a adresat coalițiilor și rețe-

ția Centrul de Asistență pentru

lelor care nu beneficiau deja de finan-

Organizații Neguvernamentale

țare din partea Fondului ONG și care

– CENTRAS, în parteneriat cu Asocia-

și-au manifestat explicit interesul de

ția Funky Citizens, Institutul pentru

a-și crește capacitatea operațională.

Politici Publice, Opportunity Associates România și Fundația PACT.

În cadrul proiectului a fost realizată o
cercetare inițială cu privire la funcți-

Proiectul a fost menit să contribuie

onarea rețelelor și coalițiilor din Ro-

la consolidarea capacității interne de

mânia, vizând următoarele aspecte:

funcționare a coalițiilor și rețelelor de

structură organizatorică și de comu-

ONGuri din România, prin lucrul cu

nicare internă, capacitate, finanțare și

10 astfel de structuri, vizând crearea

participarea membrilor. A rezultat un

unui serviciu de asistență dedicat

studiu despre activitatea coalițiilor și

nevoilor acestora, axat pe instruire,

rețelelor active la nivel local, regional

consultanță și acompaniere pentru

și național, care oferă o primă imagi-

dezvoltarea capacității operaționale și

ne asupra modului de funcționare a

asistență tehnică pentru derularea a 5

acestora în România.

campanii de advocacy.
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Studiul de cercetare a fost prezentat

Reprezentantul Fundației PACT a avut

cu ocazia evenimentului de lansare a

rolul de trainer și consultant pentru

proiectului, pe 25 iunie 2015.

reprezentanții rețelelor și coalițiilor
implicate în proiect.

În lunile iulie și septembrie 2015, au
avut loc 5 sesiuni de instruire, despre
oportunitățile de comunicare în sfera
rețelelor, mobilizarea comunității,
advocacy în numele rețelei, strângerea de fonduri și nevoi de dezvoltare a
rețelelor.
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PACT pentru COMUNITATE
În 2015, am finanţat prin programul PACT pentru
COMUNITATE 10 proiecte locale din comunităţi
rurale din judeţele Argeș, Călărași, Dâmboviţa,
Giurgiu, Mehedinţi și Vâlcea.
Pietrișu, județul
Giurgiu
Comuna Găujani este o localitate rurală așezată pe malul
Dunării, în județul Giurgiu,
la granița cu județul Teleorman. Aici Fundația PACT a întâlnit, încă din 2010, oameni
foarte implicați, care în patru
ani au reușit să devină un
vector de schimbare pentru
comunitatea lor.
Cu finanțarea obținută prin
PACT pentru COMUNITATE
și cu resurse substanțiale
atrase de la Consiliul Jude-
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țean Giurgiu și de pe plan
local, grupul de inițiativă din
satul Pietrișu al aceleiași
comune a renovat și dotat
spațiile interioare ale unei
clădiri aflate chiar în centrul
comunității de romi și i-au
dat destinația de Centru Comunitar pentru copii și tineri.
Clădirea a fost pusă la dispoziția grupului de inițiativă,
pentru destinația de Centru
Comunitar, prin Hotărâre a
Consiliului Local din comuna
Găujani, la solicitarea scrisă a grupului de inițiativă
susținut de asociația comu-

nitară din localitate („Datini,
Educație, Cultură Găujani”).
Pe terenul din fața Centrului Comunitar au înființat o
grădină comunitară pe care
o îngrijesc persoane nevoiașe din comunitate, urmând
tehnicile de permacultură pe
care le-au deprins cu ajutorul consultanților Asociației
Village Life. Când au constatat că fântâna existentă
lângă centrul comunitar era
colmatată, de nefolosit, au
mobilizat resurse și au săpat
un puț cu apă pentru grădina comunitară.

Vizurești, județul
Dâmbovița
Satul Vizurești este o localitate cu populație majoritar
romă, la o distanță de aproximativ 30 de kilometri față
de Capitală, parte a comunei
Ciocănești de Dâmbovița.
Motivația voluntarilor din
comunitate este legată de
convingerea că numai educația poate schimba soarta
copiilor din Vizurești, foarte
săraci și, din păcate, trimiși
chiar de părinți la cerșit în
București.

Cu finanțarea obținută prin
programul PACT pentru
COMUNITATE, grupul de
inițiativă local a propus
implementarea unui proiect
mai amplu: amenajarea unui
spațiu de divertisment în
aer liber, destinat tuturor
grupurilor din comunitate,
care pe termen mediu va
deveni un spațiu destinat și
turiștilor care vizitează zona,
contribuind la vizibilitatea
comunității, dar și la bunăstarea localnicilor săi. Turiștii
vor putea să practice călăria,

ciclismul și vor avea acces la
produsele naturale specifice
zonei. Activitățile propuse în
proiect au fost afectate de
dificultatea de a obține de la
Primăria Ciocănești un teren
potrivit pentru amenjarea
Parcului – Popas turistic,
așa cum l-au numit localnicii. Prin urmare, proiectul
s-a transformat într-unul
preponderent de advocacy,
având ca fir roșu activități
concrete prin care grupul să
obțină terenul de la Primărie.
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Spanțov, județul
Călărași
Comuna Spanțov este o
localitate așezată pe Dunăre,
în apropiere de Oltenița, în
județul Călărași. Organizația
comunitară din Spanțov,
Asociația „Împreună pentru
Viitor”, formată în 2010 în
urma unui proces de dezvoltare comunitară derulat
de Fundația PACT, a fost
înființată de trei tinere femei
de etnie romă, prietene din
copilărie.

Organizaţia comunitară din
Spanţov a fost înfiinţată de
trei tinere femei de etnie
romă, prietene din copilărie
Cu finanțarea obținută prin
programul PACT pentru
COMUNITATE, grupul din
Spanțov a înființat o cultură
de levănțică pe un teren
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de jumătate de hectar. În
plus, mai mulți localnici au
învățat cum să îngrijească
această cultură, în ideea că
vor planta levănțică și pe
terenurile lor, iar doritorii
din comunitate au participat
la ateliere creative în care
au testat diferite metode
de valorificare a florilor de
levănțică, inclusiv ca ingrediente pentru fursecuri.

Dorobanțu,
județul Călărași
Comuna Dorobanțu se află
la o distanță de 35 de kilometri de orașul Oltenița, în
Câmpia Bărăganul Mostiștei,
în județul Călărași.
Cu finanțarea obținută prin
programul PACT pentru
COMUNITATE, grupul din
Dorobanțu a amenajat un
parc chiar în cartierul de
romi, pentru că aveau nevoie
de un loc de întâlnire pentru
membrii comunității și un

spațiu de joacă pentru copii.
În proiectul lor au prevăzut și
activități de socializare pentru adulți și ateliere de joc
pentru copii, cu un animator
adus de Asociația Village Life.

Valea Corbului,
județul Argeș
Satul Valea Corbului este
așezat la liziera pădurii, la o
distanță de 10 kilometri față
de centrul comunei de care
aparține, Călinești, înspre
dealurile ce mărginesc
comuna. Este un sat locuit
în majoritate de romi (80%),
izolat, unde autoritățile ajung
greu cu reformele. La fel de
greu ajunge și semnalul de
telefon, cablul sau internetul, iar în unele locuri chiar
curentul electric.
Cu finanțarea obținută prin
programul PACT pentru COMUNITATE, membrii comunității din Valea Corbului au
ales să amenajeze un parc

Unii dintre copiii din
comunitatea Șimian nu
ieșiseră niciodată din
localitatea lor, așa că,
cu finanţarea obţinută,
s-au organizat ateliere de
teatru forum și excursii în
împrejurimi
și un teren de fotbal, pe un
spațiu pus la dispoziție de
Primăria din Călinești, luând
în considerare că în sat sunt
foarte mulți copii care nu
aveau unde să se joace.

Șimian, județul
Mehedinți
Șimian, localitate practic
lipită de municipiul Drobeta Turnu Severin, este o
comună mare și dezvoltată.
Comunitatea de romi, satul
Dudașu, mai puțin dezvoltat, sărac, cu mulți oameni
nevoiași care trăiesc din

colectarea de deșeuri din
plastic, este așezat la marginea comunei, pe șoseaua
care însoțește Dunărea pe
drumul ei spre sud.
Cu finanțarea obținută prin
programul PACT pentru
COMUNITATE, au ales să
deruleze activități pentru
copii. Au organizat ateliere
de teatru forum și excursii
în împrejurimi, pentru că
unii dintre copii nu ieșiseră
niciodată din localitatea lor
sau fuseseră numai până la
Drobeta Turnu Severin.

Burila Mică, județul
Mehedinți
Satul Burila Mică face parte
din Comuna Gogoșu, județul
Mehedinți. 60% dintre locuitorii din Burila Mică sunt de
etnie romă, oameni harnici,
care muncesc sau au muncit
în străinătate, dar se întorc
acasă pentru că își iubesc
comunitatea.

Ajutați de facilitatorul PACT
și consultantul Village Life,
membrii comunității au
analizat resursele pe care le
pot accesa pentru a veni în
întâmpinarea problemelor
pe care le-au sesizat localnicii consultați. După ce au
cântărit între câteva activități
de natură agricolă (înființarea
unei culturi de levănțică sau a
uneia de cătină, pentru a da
un bun exemplu de spirit antreprenorial în comunitate) și
dotarea cabinetului medical
din comunitate în parteneriat
cu medicul comunei, au hotărât să abordeze problema
infrastructurii pentru sănătate, de care să beneficieze
toată comunitatea. Astfel, cu
finanțarea obținută prin PACT
pentru COMUNITATE au
dotat cabinetul medical din
comunitate cu o masă pentru
consultații ginecologice și au
organizat, în parteneriat cu
medicul, ateliere de educație
sexuală pentru tinerii din
comunitate.
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Eșelnița,
județul Mehedinți
Comuna Eșelnița, localitate aflată în apropiere de
Orșova, a fost lovită în două
rânduri de inundații în 2014,
iar partea cea mai afectată a
fost cartierul în care locuiesc
etnicii romi, unde străzile nepietruite s-au transformat în
râuri de noroi. Romii repre-

Oamenii din Dăești sunt
foarte atașaţi de comunitatea
lor și sunt determinaţi să
schimbe lucrurile care nu
sunt pe placul lor
zintă mai mult de jumătate
din populația comunei, însă
foarte mulți sunt plecați la
muncă în străinătate sau în
alte localități din țară.
Cu finanțarea obținută prin
PACT pentru COMUNITATE, au ales să contribuie la
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repararea și pietruirea unui
drum secundar care leagă
Eșelnița de Orșova și care ar
face să nu mai fie izolați de
restul localităților din județ
atunci când se produc inundații. Acest demers vine în
sprijinul tuturor locuitorilor
din Eșelnița și, astfel, a găsit
foarte repede deschidere la
primărie și Consiliul Local.
Proiectul și cea mai mare
parte a lucrărilor de reabilitare și pietruire sunt susținute din fondurile primăriei,
iar cu finanțarea obținută
grupul de inițiativă gestionează implicarea voluntară a
oamenilor din comunitate.

Dăești,
județul Vâlcea
Comuna Dăeşti e singura
aşezare de pe drumul care
leagă Râmnicu Vâlcea de
Călimăneşti, pe malul estic
al Oltului.
Oamenii din Dăești sunt
foarte atașați de comunita-

tea lor și sunt determinați
să schimbe lucrurile care
nu sunt pe placul lor. Unul
dintre acestea este faptul că
cei mici se joacă într-o intersecție din comună, lângă o
troiță. Au fost multe accidente de-a lungul timpului,
așa că atunci când grupul de
inițiativă a consultat comunitatea, cel mai important
aspect de îmbunătățit s-a
dovedit a fi chiar amenajarea
unui parc destinat tinerilor și
copiilor din comunitate. Primăria a oferit pentru acest
parc spațiul gata împrejmuit
în continuarea unui teren de
fotbal. Cu finanțarea obținută prin PACT pentru COMUNITATE, grupul de inițiativă
din Dăești a amenajat parcul
și a organizat ateliere pentru
copii, cu sprijinul consultanților Village Life și al facilitatorului comunitar PACT.

Frâncești,
județul Vâlcea
Frâncești este o comună
mare, de aproximativ 5.000
de locuitori, situată pe drumul spre Horezu. Este un
loc frumos, cu oameni foarte
activi, obișnuiți să ducă la
bun sfârșit tot ce-și propun.
Comunitatea de romi reprezintă aproximativ 25% din
populația comunei.
Cu finanțarea obținută prin
PACT pentru COMUNITATE,

grupul de inițiativă a decis să
se alăture preotului, care a
reabilitat o clădire din comunitate pentru a deschide o
brutărie cu scop social. Și-au
propus să ajute la eficientizarea afacerii sociale pornite
de preot și să crească veniturile care se reîntorc în comunitatea lor, către cei mai
nevoiași. Cu banii din proiect
au cumpărat un malaxor,
crescând astfel producția
brutăriei. În prezent, brutăria
din Frâncești are aprobare

de funcționare, a oferit locuri
de muncă pentru 6 oameni
din comunitate, livrează 600
de produse de panificație
zilnic, în Frâncești și în nouă
localități din împrejurimi, și
oferă pâine gratuit pentru
10 familii sărace din comunitate.
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Cercul Donatorilor PACT
În 2015, Fundaţia PACT
a organizat două ediţii
ale Cercului Donatorilor,
un tip de eveniment
care aduce împreună
oameni cu iniţiativă din
comunităţile din sudul
României și prieteni
ai fundaţiei care vor
să susţină astfel de
proiecte locale.

Am mobilizat fonduri pentru 6 proiecte comunitare din Eşelniţa,
Frânceşti, Spanţov, Mircea Vodă, Viziru și Mahmudia, precum
dotarea unei brutării cu un malaxor, amenajarea unei săli de
dans pentru copiii și tinerii din comunitate și organizarea de
ateliere de meșteșuguri și fotografie.
Fiecare grup a fost susţinut de câte un membru din Cercul
Donatorilor PACT, care şi-a motivat alegerea și i-a mobilizat și
pe cei din sală să doneze. Energia care s-a transmis a motivat
oamenii să se implice și să susțină proiectele prezentate. S-au
strâns în total aproximativ 32.000 RON, bani care vor îmbunătăți
viața a mii de oameni din cele șase comunități.
„Ce îmi place mie cel mai mult la Cercul Donatorilor este că, în
afară de energie, te pune în postura celui care cu generozitate
dă, dar primește mult mai mult. Dincolo de donații, evenimentul
le dă oamenilor din comunități și încrederea că nu sunt singuri,
iar ei cu această încredere vor continua cu alte proiecte și alte
visuri. Poate că noi, cei din orașele mari, ne gândim la lucruri
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tem
Vrei să te implici şi tu și să creş
împreună comunităţi?
 Vino la Cercul Donatorilor ca să creștem împreună
comunităţi mici din sud! Poţi găsi detalii pe site-ul nostru,
www.fundatiapact.ro.
 Donează prin Debit Direct o sumă lunară de cel puţin
15 RON și investește în schimbare!
 Citește poveștile oamenilor care nu se dau bătuţi și se
implică pentru a schimba lucrurile care îi nemulţumesc,
pe www.oameniisudului.com.

mari ce ar trebui schimbate, dar atunci când îi cunoaștem pe
oamenii din comunități ne dăm seama că lucrurile mici schimbă,
de fapt, lucrurile mari”, spune Oana Claudia Iacob, membru în
Cercul Donatorilor PACT.
Cercul Donatorilor PACT se întâmplă în fiecare an, după modelul
The Funding Network, cu sprijinul Asociaţiei pentru Relaţii
Comunitare (ARC). Conceptul a fost iniţiat în Marea Britanie şi
vizează crearea unei comunități conectate de oameni ce vor să
susțină financiar proiecte sustenabile în care cred.
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RAPORTUL
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Evoluţia veniturilor
Fundaţiei PACT
în cei 10 ani de
funcţionare, între
2006 și 2015
se prezintă grafic
mai jos:

În anul 2015 a continuat creșterea bugetului începută în
2013 și accentuată în 2014, datorată proiectelor începute
și implementate în 2015. Astfel, dacă în 2014 aveam
o creștere de peste 50% faţă de un buget anual de
referinţă din anii 2008 – 2010, în 2015 creșterea a fost
de peste 100% faţă de aceeași referinţă.

3.500.000 ron

3.036.324,00

3.000.000 ron

2.797.516,00

2.500.000 ron

2.251.545,00

2.000.000 ron

1.826.205,00

1.500.000 ron
1.000.000 ron
500.000 ron
0 ron

2006

venituri
cheltuieli

2007

354.100,00 370.514,41
135.751,00

2008

2009

2010

2011

925.572,44 962.672,15 966.019,00 713.510,35

489.783,00 770.690,77 1.006.606

2012

2013

969.186,00 1.099.348

829.343,00 809.668,00 777.381,00 1.261.797

raport anual de activitate 2015

2014

2015

2.251.545

2.797.516

1.826.205

3.036.324

–

fundația pact

51

Distribuţia
veniturilor anului
2015 pe surse
de finanţare se
prezintă astfel:

3%

1%

67+24+321A
2%

Venituri din
donaţii și
sponsorizări
(ct 7331 și
ct 7332)

Alte
sponsorizări
(locuire
AcCTA)

Venituri
din activităţi
economice

24%

Sponsorizări
Vodafone
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Venituri din
diferenţe de
curs valutar
(ct 765)

67%
Ajutoare și
împrumuturi
nerambursabile
din străinătate
(ct 739)

ALTE VENITURI:

0,09%
Alte venituri din
activităţi fără
scop patrimonial

0,04%
Venituri din
dobânzi bancare

3%

Distribuţia
cheltuielilor în
anul 2015:

29+25+1222342A
Cheltuieli
din activităţi
economice (AE)

3%

Cheltuieli
financiare
(conturi din
grupa 66)

22%
Alte cheltuieli
de exploatare
(conturi
din grupa
65) - include
și granturi
acordate

4%

12%

Cheltuieli cu
colaboratorii

Cheltuieli cu
consumabile,
energie și apa
(conturi din
grupa 60)

2%

Cheltuieli
cu lucrările
și serviciile
executate de
terţi (conturi din
grupa 61)

29%
Cheltuieli cu
personalul
(conturi din
grupa 64)

ALTE VENITURI:

0,04%

25%

Cheltuieli cu alte
impozite, taxe
și vărsăminte
asimilate
(cont 635)

Cheltuieli cu alte
servicii executate
de terţi (conturi
din grupa 62)
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Granturi acordate
în 2015:
330.675,62

350.000 ron
300.000 ron

Granturi acordate
PpC (zefiR)

250.000 ron

Granturi acordate
PpC (AcCTA)

200.000 ron
150.000 ron

80.920,00

100.000 ron

37.600,00

50.000 ron

Granturi acordate
Vodafone

0 ron

În anul 2015 Fundația PACT a susținut prin mici finanțări 34 de proiecte
comunitare, cu o sumă totală de 449.195.62 RON, dintre care 22 proiecte
au fost finanțate din fondul PACT pentru COMUNITATE din surse private –
donații și sponsorizări persoane fizice și companii, iar alte 12 proiecte au fost
finanțate din sponsorizare de la Fundația Vodafone România.
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Venituri din donaţii
și sponsorizări:
40.000 ron

TOTAL: 61.405,32 RON

37.018,23
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(persoane fizice)

25.000 ron

Venituri din sponsorizări
(DD, TechSoup, ISRA, Payu)

20.000 ron
15.000 ron

11.785,45

12.601,64

Venituri 2%

10.000 ron
5.000 ron
0 ron
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Parteneri naţionali

Parteneri europeni

Finanţatori
și sponsori

56

 Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC)  Asociaţia Village Life  Centrul de Resurse pen-

tru participare publică (CeRe)  Habitat for Humanity România  Federaţia C.A.R  Asociaţia
A.R.T. Fusion  Fundaţia Terre des hommes (Tdh)  Asociaţia Centrul Rromilor „Amare Rromentza”  Fundaţia Pestalozzi  Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN  Fundaţia
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”  Fundaţia Secretariatul Romilor  Fundaţia
Centrul de Asistenţă Rurală (CAR)  Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj 
Asociaţia Datini, Educaţie, Cultură Găujani  Asociaţia Împreună pentru Viitor Spanţov  Grupul
de iniţiativă Valea Corbului  Grupul de iniţiativă Făcăeni  Asociaţia Naţională a Birourilor de
Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC)  Fundaţia Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS)  Asociaţia Funky Citizens  Institutul pentru Politici Publice (IPP)
 Opportunity Associates România (OAR)  România Pozitivă  Simbio  Coftale  Hanu’ lui
Manuc  Rusu+Borţun  Decât o Revistă

 Latvian Community Initiatives Foundation (Letonia)  Pour la Solidarité ASBL (Belgia)  JUMP

Forum „Empowering women, Advancing the Economy” (Belgia)  Institute of Sociology – Czech
Republic Academy of Science (Cehia)  FACE – Foundation Agir Contre l’Exclusion (Franţa) 
CGM – National Consortium of Cooperatives for Social Solidarity (Italia)  KKOKKOTYO Foundation (Finlanda)

 Fundaţia Charles Stuart Mott  Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, prin Fondul ONG
în România  Elveţia prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
 Fundaţia Vodafone România  OMV Petrom  RECON  MITLIV  NITELA  Fundaţia ANYA
 GMB CAR  ADEGAS  VEST RURAL CONSTRUCT  STENOV  GROUP GABRIEL  ELPRECO  Fundaţia Dumitru Drăghicescu  VIGILENT SECURITY TEHNIC  PFIZER ROMÂNIA 
DIOPTRIA DM  EUROPAYMENT SERVICES  Asociaţia Mocapi  Class IT
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COLABORATORI AI FUNDAŢIEI PACT
Echipa de consultanţi

 Andreea Brînzoiu  Georgiana Ilie  Carmen Ion  Adrian Stănulică  Istvan Szabo  Alina
Şerban  Mădălina Marcu  Adrian Marin  Larisa Popescu  Oana Preda

Echipa de facilitatori

 Manuel Andrei  Gabriela Anghel  Aura Benea  Raluca Boișteanu  Mihaela Cârstea 
Ana-Maria Cristea  Magdalena Covalciuc  Marian Ghiţă  Constantin Jerca  Sabin Păpușoiu
 Emil Pătru  Ioana Petrache  Florin Preda  Elena Popescu  Marius Rad  Istvan Szabo 
Ramona Şurlea  Cristina Tătaru

Colaboratori

 Valentin Boboc  Petruţ Călinescu  Ilinca Ciobanu  George Popescu  Vira Films

Voluntari

 Alexandru Agatinei  Adrian Anechiţoaie  Diana Bibina  Claudiu Constantin  Adriana

Donatori individuali

• Adela Tarpan • Adrian Năsui • Adriana Lungu • Adriana-Gabriela Muscă • Alexandru Agatinei
• Alice Teodorescu • Alin Alexa • Ana-Maria Gaidoș • Ana-Maria Smochină • Anamaria Traistă • Ana Ţaroveanu • Anca Totoian • Andra Ţărnea • Andrada Vartolomei • Andreea Buzec • Andreea Constantin • Andreea
Mădălina Costache • Andreea Munteanu • Andreea Tudosă • Anemarie Gasser • Bogdan Ivan • Carmen Ion
• Carmen Nadia Gavrilă • Carol Cicioiu • Cătălina Azamfirei • Cătălin Georgescu • Cătălin Oncescu • Claudiu
Constantin • Cristian Daniel Pîrvulescu • Cristina Nedescu • Cristina Văileanu • Codrin Huspar • Dana Nica
• Dana Nicolescu • Daniela Pavlovici • Delia Grigoriu • Diana Grecu • Diana Strejan • Dorin Nedea • Elena Cîrîc
• Elena Coman • Elena-Corina Moţoc • Elena Oglindă • Elena Pâslaru • Elisabeta Iulia Deutsch • Georgiana
Cune • George Popescu • Gina-Carmen Zaharia • Ioana Costin • Ioana Hniatiuc • Ioana Nedelescu • Ioana
Traistă • Ion Sasu • Ionuţ Raita • Ionuţ Sibian • Irina Bujor • Irina Ionescu • Irina Lapoviţă • Ilinca Ciobanu
• Isabela Elena Mihailă • Iulia Enescu • Liviu Mușat • Lucas-Andrei Marin • Raluca Neagu • Raluca Minea
• Ramona Oncescu • Ramona Sinca • Roxana Voicu Dorobanţu • Ruxandra Pîrvulescu • Manuel Andrei • Maria Hariton • Maria Șandor • Mariana Tănasă • Marius Dumitrașcu • Mădălina Ene • Mădălina Marcu • Măriuca
Morariu • Mihaela Lungu • Mihaela Szekely • Mihai Cune • Monica-Luminţa Prisacariu • Năusica Tănăsescu
• Nicoleta Deliu • Nicoleta Gavrilă • Nicoleta Luminiţa Mihalache • Nicoleta Dana Niculescu • Oana Claudia
Iacob • Ovidiu Andrei Curcuţă • Radu Moţoc • Radu Răcăreanu • Robert Munteanu • Roxana Brustur
• Ruxandra Sasu • Silvia Toader • Simona Adam • Simona Pantelimon • Simona Stănescu • Sînziana Mihalache • Snejina Tarasova • Valentin Boboc • Viorel Mihăilă

 Atelierul de Grafică  AZERO  Studio Zvâc

Lungu  Ioana Pătrășcoiu  Gabriela Ţăranu  Diana Zaharia

raport anual de activitate 2015

–

fundația pact

57

fundaţia pact

Strada Hagiului nr. 6, et. 1, Sector 2, București
office@fundatiapact.ro
www.fundatiapact.ro
https://www.facebook.com/Fundatiapact
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