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de acum, libertatea de a susține și 
proiecte pilot, de inovare în comuni-
tăți, care să poată pune bazele unor 
noi modele de dezvoltare socio-eco-
nomică. 

Am început să abordăm inter-
vențiile în comunități prin pro-
iecte integrate, în care lucrăm 
cu parteneri care dețin expertiză 
complementară celei de dezvoltare 
comunitară (educație, sănătate, 
locuire, incluziune socială, agricul-
tură bio și ecologică, permacultură, 
turism comunitar, economie socială 
etc.). Experimentăm abordări noi în 
dezvoltarea comunitară, cu inter-
venții mai specializate, cum ar fi 
cele bazate pe nevoi specifice de lo-
cuire, de educație sau de promovare 
a tradițiilor locale prin inițiative de 
antreprenoriat social, care să valori-
fice economic moștenirea culturală 
a comunității. 

Totodată, pentru a putea sprijini 
mai consistent eforturile oamenilor 
din comunitățile locale, am început 
să investim mai mult și în sfera in-
fluențării deciziilor și politicilor pu-

blice, de la specializarea în advocacy 
a membrilor echipei, la planificarea 
de acțiuni și proiecte menite să pro-
ducă schimbări la nivel național.  

În aceeași notă, am preluat secre-
tariatul RuralNet – rețeaua organi-
zațiilor active în dezvoltare comu-
nitară în mediul rural din România, 
singura rețea de dezvoltare comu-
nitară la nivel național care contri-
buie activ la procesul de elaborare a 
Programului Național de Dezvoltare 
Rurală. În această calitate, PACT a 
devenit membru și în Coaliția ONG 
pentru fonduri structurale, unde 
participă atât în nume propriu, cât 
și ca reprezentant al RuralNet. 

Anul care a trecut a constituit 
pentru noi începutul unei perioade 
de schimbări de anvergură, susți-
nute de alegeri pe măsură, care vor 
continua și în 2014. 

Anul 2013 a fost pentru Fundația pact  
un important punct de cotitură

Odată cu decizia de a 
dezvolta pe termen lung 
propriul program de 
finanţare și asistență 
tehnică personalizată 
pentru inițiative 
comunitare din sudul 
României, am început să 
investim mai structurat 
în zona comunicării și a 
strângerii de fonduri.

Ne-am diversificat și îmbogățit 
expertiza, întrucât echipa a câștigat 
persoane noi, cu specializări dife-
rite. De asemenea, am pus bazele 
unui consiliu consultativ format din 
oameni cu expertiză în arii relevan-
te pentru activitatea organizației, 
care să ne sprijine activ în demersu-
rile noastre. 

Prin propriul program de finanța-
re PACT pentru COMUNITATE avem, director executiv Fundația PACT

Ruxandra Sasu 
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misiune

viziune

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

Fiecare comunitate 
din România are 
curajul, încrederea 
și capacitatea de a-și 
asuma un rol activ în 
propriul viitor.
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 Am lucrat în  
118 comunități  

și am facilitat 
crearea a peste 200 

de parteneriate  
locale

Peste 500 de 
membri ai grupurilor 

de inițiativă s-au implicat 
voluntar și au atras alături 
de ei alți 1.000 de voluntari 

în implementarea 
proiectelor 
comunitare 

22 de 
grupuri de 
inițiativă  

s-au înfi ințat 
juridic 

 În jur 
de 13.000 de 

persoane sunt 
benefi ciari direcți 

ai activităților 
proiectelor 
comunitare 

Am instruit 
peste 400 de persoane

în evaluarea participativă 
a nevoilor din comunitate, 

planifi care, scriere și management 
de proiect, comunicare 

organizațională și strângere 
de fonduri din comunitate, 

antreprenoriat 
social

Am fi nanțat 
109 proiecte 

comunitare în 
comunități mici și mijlocii 

din zonele rurale și mic-mediu 
urbane din sudul României, 

în valoare totală de 
aproximativ

470.000 ron

de parteneriate  planifi care, scriere și management planifi care, scriere și management 

Echipa extinsă a 
Fundației PACT, în peste 

11 ani de activitate
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Anul 2013 a fost un an important 
pentru noi. În februarie am creat 
un Consiliu Consultativ al orga-
nizației, format din specialiști în 
business, resurse umane, comuni-
care, CSR și antreprenoriat, care 
să ofere expertiză personalizată 
pentru diferite proiecte și inițiative 
PACT. În aprilie am lansat al doilea 
apel pentru cereri de finanțare în 
cadrul programului PACT pentru 
COMUNITATE, iar din luna august 
am început să finanțăm 11 noi 
inițiative locale: 5 afaceri sociale, 
4 proiecte comunitare și 2 grupuri 
comunitare noi care au derulat 
primele lor demersuri de acţiune 
civică în propria localitate. 

În luna august am organizat și 
primul nostru Cerc al Donatorilor, 
care a adus împreună susținători 
ai PACT și oameni din comunități 
care se implică pentru a produce o 

schimbare în bine în jurul lor. Au 
fost prezentate trei afaceri sociale 
dezvoltate în cadrul proiectului 
„Identitate-Tradiţie-Bunăstare Lo-
cală”, ce îmbină tradiţiile locale cu 
bunăstarea pe termen lung. Membri 
din trei comunităţi în care lucrea-
ză Fundația PACT- Cocorăști Mislii 
(Prahova), Făcăeni (Ialomiţa) și 
Găujani (Giurgiu), au povestit des-
pre planurile lor, susținuți de trei 
prieteni ai PACT. Am strâns împre-
ună 7.500 RON, am dat încredere și 
am primit energie 
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Programe  
și Proiecte 

Inițiativă 
locală

Resurse umane 
locale

Parte integrantă  
din comunitate

Identitate
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Aceste inițiative pot fi de trei tipuri:
  Proiecte comunitare și inter-comunitare 
 Afaceri sociale 
 Generarea unor noi demersuri civice și comunitare, 
prin constituirea unor noi grupuri de inițiativă  

Prin Programul pact pentru comunitate au fost se-
lectate pentru finanțare 11 inițiative din opt județe din 
sudul României: Argeș, Brăila, Călărași, Dolj, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova și Vâlcea. Costul total al finanțării  a 
fost de 97312.72 lei, din care 68220.26 lei în 2013 și restul 
în 2014. 

pact pentru  
comunitate 

Este programul nostru central, prin care oferim grupurilor 
de inițiativă și organizațiilor comunitare din cele 19 județe 
în care lucrăm facilitare, instruire, consultanță și finanțare 
(între 5.000 și 10.000 ron) pentru a implementa inițiative 
locale care să rezolve diferite nevoi.

proiecte de dezvoltare comunitară total finanțare

Revista ABC Informativ ABC Afumați 9,974.80 lei 

O bucată de lut, o șansă pentru fiecare Asociația Education in Education 9,955.46 lei 

Școala de la muzeu — Calculatorul, prietenul meu Asociația Cultural Artistică Muzeul Ianca 10,000.00 lei 

Tineri antreprenori în comunitate Asociația Curba de Cultură 9,300.00 lei 

b. inițiative de antreprenoriat social

Brichete din hârtie — o alternativă eco  
pentru comunitate 

Asociația Moara de hârtie 10,000.00 lei 

Creșterea viermilor de mătase Grupul de inițiativă  „Și noi putem” Tudor Vladimirescu  8,082.46 lei 

Atelier de croitorie și cusături tradiționale Asociația „Datini, Educație, Cultură Găujani” 10,000.00 lei 

Cooperativă — Atelier de împletituri din răchită Grupul de inițiativă Făcăeni 10,000.00 lei 

Atelier de cusături tradiționale Asociația Ecologică și Cultural Sportivă Visul Verde 10,000.00 lei 

c. învățare, participare, încredere — înființarea de noi grupuri de inițiativă comunitară

Proiect comunitar de amenajare  a fântânii 
de la Tia Tomii 

Grupul de inițiativă„Corbeni, plai argeșean” 5,000.00 lei 

Proiect comunitar Casa Satului Grupul de inițiativă din Valea Argovei 5,000.00 lei 

total finanțare 97,312.72 lei 
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Editarea revistei „A.B.C. Informa-
tiv” a fost o oportunitate pentru 
oamenii din cele trei sate ale comu-
nei Afumați pentru promovarea 
valorilor locale și pentru implica-
rea tinerilor în proiecte concrete 
care să contribuie la dezvoltarea 
lor personală și profesională. Cu 
finanțarea primită, au organizat o 
masă rotundă pentru promovarea 
inițiativei și o excursie la o editură 
din Craiova, pentru a primi sfaturi 
de la specialiști și a vedea cum se 
desfășoară un astfel de proces edi-
torial, la fața locului. De asemenea, 
tinerii din comunitate au participat 
la adunarea informaţiilor și edita-
rea a trei numere ale revistei cu ar-
ticole scrise de ei și de alți membri 
ai comunității. 

În localitatea Călimănești din jude-
ţul Vâlcea, meșteșugul olăritului a 
fost o îndeletnicire importantă în 
trecut. Prin acest proiect, Education 
in Education și-a propus să păstreze 
vie tradiția și, în același timp, să 
faciliteze generarea de venit pentru 
anumite categorii de populaţie. 
Scopul lor a fost să instruiască cel 

a) Proiecte de dezvoltare comunitară 

  „Prin acest proiect, membrii 
Asociației ABC Afumați 
au valorificat resursele 
umane locale și au creat 
un instrument pentru a 
păstra specificul local și a-l 
transmite mai departe și 
altor generații. Tinerii care 
au participat la proiect au 
învățat mai multe lucruri 
despre tehnicile tiparului, 
dar și despre propria 
comunitate”    

GeorGiana cune,  
Manager proiecte Fundația PACT 

 O bucată de lut, o șansă  
 pentru fi ecare  

Asociația Education in Education
comuna Călimănești, județul Vâlcea

puțin 35 de persoane în meșteșugul 
olăritului, iar la finalul proiectului 
să-i sprijine pe cursanţi să-și înfiin-
ţeze întreprinderi individuale și o 
asociaţie care să le apere interesele 
și să-i ajute să se promoveze pe 
piaţă.

 Revista ABC Informativ  

Asociația ABC Afumați    
comuna Afumați, județul Dolj
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Acest proiect a reprezentat pentru 
copiii implicați o alternativă de 
învăţare și de petrecere a timpului 
liber. Timp de șase luni, această 
școală de la muzeu a ajutat 112 
copii din familii sărace să învețe 
să folosească un calculator și le-a 

Asociația Curba de Cultură con-
tribuie la dezvoltarea tinerilor ca 
parte integrantă din comunitatea 
în care trăiesc, conștienţi de rolul 
lor de cetăţeni activi și responsabili, 
folosind educaţia nonformală ca 
metodă complementară sistemului 
formal de educaţie. 

Tinerii reprezintă aproximativ 
12% din populația comunei, însă 
au puține oportunități de dezvol-
tare personală și profesională. De 
asemenea, lipsa competenţelor și 

„Am sprijinit acest proiect deoarece 
membrii asociației doresc să păstreze 
tradiția școlii de la muzeu și să reducă 
treptat diferențele dintre oportunitățile 
pe care le au copiii mai înstăriți față de cei 
din categorii defavorizate. Prin activitățile 
proiectului se investește în dezvoltarea 
personală a acestor copii pentru ca ei să 
devină tineri încrezători în forțele proprii 
și cetățeni activi pentru comunitatea în 
care trăiesc”  

GeorGiana cune,  Manager proiecte Fundația PACT 

 Școala de la muzeu —  
 Calculatorul, prietenul meu 
Asociația Cultural — Istorică Ianca
comuna Ianca, județul Brăila 

 Tineri antreprenori 
 în comunitate  
Asociația Curba de Cultură    
 comuna Izvoarele, județul Prahova

a spiritului antreprenorial este o 
altă problemă identificată în urma 
unor întâlniri realizate de membrii 
asociației cu tinerii din comunitate, 
care sunt nevoiți să plece din locali-
tate pentru a găsi un loc de muncă. 

Prin proiectul Tineri Antreprenori 
pentru Comunitate, membrii asoci-
ației își doresc să crească nivelul de 
iniţiativă antreprenorială în rândul 
tinerilor cu vârste cuprinse între 16 
și 26 de ani, pentru a crea și dezvol-
ta o marcă locală.

10 – 11

stimulat curiozitatea și interesul. 
De asemenea, prin activităţile 
organizate la muzeul din localitate, 
ei au avut posibilitatea să cunoas-
că mai bine exponatele (opere de 
artă și obiecte cu specific militar) 
și să înveţe cum pot să-și valorifice 
tradiţiile locale. Finanțarea oferi-
tă a acoperit amenajarea sălii de 
calculatoare din incinta muzeului, 
organizarea cursurilor de inițiere 
în utilizarea calculatorului, excursii 
la Biblioteca Județeană din Brăila 
și amenajarea unei biblioteci în 
cadrul muzeului.



b. Inițiative de antreprenoriat social: 
 Asociația Moara de hârtie, comuna Comana, județul Giurgiu; 
 Grupul de inițiativă „Și noi putem”, sat Tudor Vladimirescu, comuna Perișoru, județul Călărași; 
 Asociația Datini-Educaţie-Cultură Găujani, comuna Găujani, județul Giurgiu; 
 Grupul de Inițiativă Făcăeni – Ialomița, comuna Făcăeni, județul Ialomița; 
 Asociația Ecologică și Cultural Sportivă Visul Verde, comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova. 

 Brichete din hârtie — o alternativă  
 eco pentru comunitate 
Asociația Moara de hârtie  
comuna Comana, județul Giurgiu 
18.09.2013 — 30.05.2014

Asociația Moara de hârtie a fost 
înființată în 2012 cu scopul de 
a reînvia și promova ocupații și 
meșteșuguri pe cale de dispariție, 
precum manufacturarea hârtiei, 
legătoria de carte și tiparul 
manual, dar și pentru a ajuta 
comunitatea locală și a contribui la 
creșterea calității vieții locuitorilor 
comunei. Asociația a început prin 
a confecționa și a oferi produse 
din hârtie manuală și tipărituri 
realizate manual și a continuat 
prin a oferi cursuri și ateliere în 
domeniul manufacturării hârtiei.  

După un an și jumătate de 
activitate, membrii asociației au 
inițiat o afacere prin care să ofere 
oportunități de angajare tinerilor 
din comunitate. Prin acest proiect 
și-au propus să producă brichete 
din hârtie și resturi vegetale, 
astfel încât să-și valorifice hârtia 
reciclabilă pe care asociația o 
deține (provenită în mare parte 
din donații din București) și care 
nu poate fi folosită la realizarea de 
hârtie manuală. 

Comuna Perișoru are experiență 
în creșterea viermilor de mătase, 
doar că aici, ca și în alte zone din 
țară, sericicultura este o tradiție nu 
tocmai prețuită de localnici. Așa 
că oamenii fie au uitat de această 
bogăție a zonei, fie nu îi mai recu-
nosc valoarea, în lipsa unei piețe de 
desfacere potrivită. 

O profesoară la școala din comu-
nitate și-a propus să răspândească 

 Creșterea viermilor de mătase  
Grupul de inițiativă  „Și noi putem” 
Tudor Vladimirescu   
comuna Perișoru, județul Călărași 
15.11.2013 — 07.07.2014

acest obicei în rândul membrilor 
comunității, pentru a transforma 
creșterea viermilor de mătase în-
tr-o activitate generatoare de venit 
pentru oamenii din zonă. Înaintea 
depunerii proiectului, ea a aflat că 
Institutul Național de Sericicultură 
este interesat să cumpere materia 
primă constând în gogoșile depuse 
de viermii de mătase (din care se 
prelucreză și mătasea naturală) și 
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 Atelier de croitorie  
 și cusături tradiționale  
Asociația „Datini, Educație,  
Cultură Găujani”   
comuna Găujani, județul Giurgiu

crisalidele fluturilor de mătase, 
care sunt de uz medicinal. După 
ce a auzit că o altă persoană care 
crește viermi de mătase în județul 
Vâlcea produce diverse articole de 
îmbrăcăminte din mătase, profe-
soara din Perișoru s-a gândit că și 
femeile din zonă ar putea face asta.  

Oamenii din comunitate au 
început cu pregătirea unei 
suprafețe de 10 ari de pământ 
aparținând școlii satului, pentru 
realizarea unei plantații de 150 de 
puieți de duzi – care să genereze 

materia primă pentru creșterea 
viermilor de mătase. Grupul de 
inițiativă a colaborat cu Institutul 
Național de Sericicultură, pentru 
a pregăti din timp puieții de dud 
necesari. La pregătirea terenului 
au fost ajutați de agentul agricol 
din sat care deţinea un tractor și 
de zeci de copii. Au achiziționat 
apoi lemnul și au început 
construcția echipamentelor 
necesare pentru creșterea 
viermilor de mătase (stelaje de 
îngogoșare și paturi de creștere).  

Ideea acestui proiect s-a născut 
din dorința oamenilor din Găujani 
ca elevii să descopere veșminte-
le tradiționale și să le poarte ca 
uniformă. În atelier au fost cusute 
pentru început 200 de ii și cămăși 
cu motive specifice zonei Vlașca 
din care face parte Găujaniul, care 
au fost cumpărate de părinți. Mem-
brii asociației își doresc să promo-
veze inițiativa și în alte școli din 
zonă și să își diversifice gama de 
produse. Atelierul este un rezultat 
al proiectului Identitate, Tradiție, 
Bunăstare locală, prin care cinci 
comunități din sudul României 
și-au redescoperit specificul local și 
l-au regândit din prisma înființării 
unei afaceri sociale. 



 Cooperativă — Atelier de  
 împletituri din răchită  
Grupul de inițiativă Făcăeni    
comuna Făcăeni, județul Ialomița

 Atelier de cusături tradiționale 
Asociația Ecologică și Cultural  
Sportivă Visul Verde   
comuna Cocorăștii Mislii,  
județul Prahova

Grupul de inițiativă din Făcăeni 
și-a propus înființarea unui atelier 
de împletituri din răchită, organi-
zându-și activitatea sub forma unei 
cooperative meșteșugărești. Grupul 
vrea să pregătească mai mulţi 
ucenici care să dobândească price-
perea meșterului Grigorie Ghionea 
în împletirea răchitei. Și această 
inițiativă antreprenorială s-a creat 
în urma proiectului Identitate, Tra-
diție, Bunăstare locală.

Acest start-up este, de asemenea, 
un rezultat al proiectului Identi-
tate, Tradiție, Bunăstare locală și a 
presupus înființarea unui atelier 
pentru confecționarea de costume 
populare și a altor obiecte de uz 
casnic decorate tradițional.  

Atelierul funcționează în incin-
ta Căminului Cultural din satul 
Goruna, care aparține de comu-
na prahoveană Cocorăștii-Mislii. 
Asociația Visul Verde își propune să 
implice cât mai multe persoane din 
comunitate în efortul de a păstra 
și transmite mai departe meșteșu-
gul cusăturilor tradiționale și să 
contribuie la crearea de noi locuri 
de muncă în localitate.   

Principalele activități care au avut 
loc până la sfârșitul anului 2013:  
 Înființarea Cooperativei Înfrăți-
rea Împlet; 
 Lucrări de igienizare și de ame-
najare a atelierului de împletituri; 
 Achiziționarea răchitei și a us-
tensilelor necesare activității; 
 Activități de instruireîn tehnica 
împletiturii din răchită pentru 
ucenici din comunitate.  

Principalele activități care au avut 
loc până la sfârșitul anului 2013:  
 amenajarea spațiului pentru 
atelier, cu implicarea voluntară a 
membrilor asociației și cu ajutorul 
autorităților locale;
 instruirea a 10 persoane din co-
munitate (femei cu vârste cuprinse 
între 35 și 50 de ani) în tehnici de 
lucru și cusături tradiționale, cu 
implicarea unui formator acredi-
tat, dar și a unor localnice care încă 
mai păstrează tainele cusăturilor 
tradiționale; 
 achiziția materialelor și a usten-
silelor necesare pentru funcționa-
rea atelierului; 
 promovarea atelierului în locali-
tate și în județ; 
 realizarea primelor seturi de 
costume populare.  
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„Cele trei afaceri sociale rezultate din 
proiectul Identitate, Tradiție, Bunăstare 
locală îmbină specificul local cu 
bunăstarea pe termen lung. Oamenii 
s-au documentat astfel încât să poată 
clădi afaceri sociale în comunitate care 
au rădăcini solide în specificul lor local. 
Portofoliile tradiționale create chiar de 
către localnici servesc pe mai departe 
promovării acestor localități atât în 
rândul membrilor lor, cât și în exteriorul 
comunităților, deschizând noi orizonturi 
și oportunități de dezvoltare.”

mĂdĂlina ene, Director de programe Fundația PACT

„Cele trei afaceri sociale rezultate din 
proiectul Identitate, Tradiție, Bunăstare 
locală îmbină specificul local cu 
bunăstarea pe termen lung. Oamenii 

c) Învățare, Participare, 
Încredere — înfi ințarea  
de noi grupuri de inițiativă 
comunitară

În cadul acestei componente a 
programului PACT pentru COMU-
NITATE, începând cu luna iunie 
2013 și până la sfârșitul anului, 
grupurile de inițiativă „Corbeni 
plai argeșean” din comuna Corbeni, 
județul Argeș, și cel din comuna 
Valea Argovei, județul Călărași, au 
fost selectate să parcurgă pașii ne-
cesari realizării unui proiect pentru 
comunitate. Ideea proiectului a fost 
aleasă după ce au fost consultați 
cel puțin 10% din locuitorii fiecă-

rei localități. Membrii grupului de 
inițiativă din Corbeni au organi-
zat o cafenea publică, iar în Valea 
Argovei au făcut interviuri din ușă 
în ușă. După ce au participat la 
ateliere de planificare și scriere de 
proiect ținute de traineri-consul-
tanți ai Fundației PACT în comu-
nitatea lor, cele două grupuri de 
inițiativă au scris fiecare câte un 
proiect pentru a obține finanțare 
din fondul programului PACT pen-
tru COMUNITATE.  



 Proiect comunitar de amenajare  
 a fântânii de la Tia Tomii 
Grupul de inițiativă „Corbeni,  
plai argeșean”   
 comuna Corbeni, județul Argeș

 Proiect comunitar „Casa Satului” 
Grupul de inițiativă din  
Valea Argovei, județul Călărași  
Valea Argovei, județul Călărași 

Fântâna de la Tia Tomii are o istorie 
locală de care este legat și obice-
iul „udatului cu apa neîncepută”, 
un ceremonial tradițional care în 
prezent se mai practică foarte puțin 
și numai la nunți. Amenajarea 
fântânii a implicat igienizarea și 

Grupul de inițiativă din Valea 
Argovei intenţionează ca prin acest 
proiect să le ofere copiilor și tineri-
lor din localitate oportunitatea de 
a-și dezvolta abilitățile prin parti-
ciparea la activități educaționale, 
sociale și recreaționale într-un 
spațiu special pe care l-au numit 
Casa satului. Aici vor avea loc 

transformarea spațiului într-un loc 
primitor. Fântâna ar putea deveni 
și un obiectiv turistic, datorită apro-
pierii de barajul Vidraru. Grupul de 
inițiativă și-a propus să dobândeas-
că personalitate juridică, devenind 
Asociația „Corbeni, plai argeșean”.

seri de film, cursuri de utilizare a 
calculatorului, activități de tip Fun 
Science și de petrecere a timpului 
liber (tenis de masă, jocuri de carți, 
rummy, șahși table). De asemenea, 
grupul de inițiativă își propune să 
dobândească personalitate juridică, 
devenind asociație de dezvoltare 
comunitară.



Raport anual de activitate Fundația pact— 2013 16 – 17

Identitate, 
Tradiție, 
Bunăstare locală

›5 grupuri de lucru constituite pentru a implementa proiectul la nivel local, în 5 comunități;  
›400 de voluntari implicați în activitățile din proiect;  
›50 de persoane instruite în ceea ce privește inventarierea și promovarea culturii tradiționale;  
›3 broșuri, un pliant și un fi lm editat, despre tradițiile și obiceiurile găsite în comunități;  
›5 evenimente locale cu 40 de invitați locali și din afara comunităților;  
›peste 200 de participanți la serile motivaționale organizate în comunități;  
›12 persoane instruite în antreprenoriat cultural;  
›45 de persoane participante la evenimentul fi nal; 
›7.500 ron strânși la primul eveniment al Cercului Donatorilor PACT, pentru 3 afaceri sociale;  
›5 planuri de afaceri realizate, dintre care PACT a fi nanțat trei cu câte 10.000 ron.

Identitate, Tradiție, Bunăstare 
locală a reprezentat pentru noi 
un laborator de proiecte pentru 
comunitate, oferind grupurilor și 
organizațiilor comunitare impli-
cate atât cadrul necesar pentru 
a-și cunoaște mai bine resursele 
locale, cât și informația și abili-
tățile utile pentru valorificarea 
acestora.  

Cu ajutorul facilitatorilor co-
munitari, fiecare dintre cele cinci 
organizații comunitare a realizat 
câte un plan de afacere cu carac-
ter social. Trei dintre ele au fost 
finanțate prin programul PACT 
pentru COMUNITATE al Fundației 
PACT. Un al patrulea start-up se 
regăsește acum într-o etapă su-
plimentară de pregătire și testare 
a afacerii sociale, într-un proiect 
finanțat prin programul Țara lui 
Andrei al companiei Petrom.    

Proiectul este susținut 
fi nanciar prin Fondul 
pentru Inovare Civică – 
un program fi nanţat de 
Trust for Civil Society 
în Central and Eastern 
Europe, sponsorizat 
de Raiff eisen Bank, 
administrat de Fundaţia 
pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile (FDSC). 

„Proiectul a îmbinat tradiția cu 
antreprenoriatul. A construit 
pe specificul local, a implicat 
oamenii din comunitate în a 
inventaria resursele pe care le 
au în zonă, în a învăța cum să le 
prețuiască și cum să le trans-
forme în oportunități economi-
ce. A fost un proces de căutare 
pentru ei ca indivizi și ca grup 
pentru a descoperi tradiții care 
țin de identitatea locului și de a 
se gândi cum le pot folosi pen-
tru a fi o comunitate puternică, 
dar și pentru a aduce beneficii 
financiare pentru membrii 
comunității.”   

carmen ion, consultant și trainer 
antreprenoriat social și economie socială, 
Fundația PACT 

„Proiectul a îmbinat tradiția cu 
antreprenoriatul. A construit 
pe specificul local, a implicat 
oamenii din comunitate în a 



Acasă în  
Comunitatea Ta 

Proiectul „Acasă în Comunitatea Ta” este un parteneriat 
între Fundația PACT, Habitat for Humanity România 
și Asociația Village Life România, finanțat în cadrul 
Programului de Cooperare Elvețiano-Român, prin 
Schema de Grant pentru ONG-uri.  

Perioada de implementare:  
iulie 2013 — decembrie 2015 

Împreună cu cei doi parteneri, ne-
am propus să intervenim integrat 
în 10 comunităţi rurale sărace, cu 
un procent mare de populaţie romă. 
Principiul de bază este participarea 
membrilor comunităţii în activităţi 
care vizează îmbunătăţirea mediu-
lui și a condiţiilor de viaţă și de locu-
ire în comunitate. În urma derulării 
proiectului, ne propunem ca fiecare 
din cele 10 comunități din mediul 
rural să beneficieze de: 
 Câte un grup de iniţiativă activ 
care să aibă ca principal obiectiv 
îmbunătăţirea calităţii locuirii spa-
ţiului individual și al comunităţii; 
 Câte 5 locuinţe reabilitate în 
fiecare comunitate, cu implicarea 
activă a cel puţin 20 de localnici; 
 Câte un proiect de îmbunătăţire 

a spaţiului de folosinţă comună 
implementat;  
 50 de locuitori cu abilităţi dobân-
dite în timpul proiectului care să le 
faciliteze angajarea. 

Cele 10 comunități implicate sunt 
din județele Argeș, Călărași, Dâm-
bovița, Giurgiu, Mehedinți și Vâlcea. 
În cinci dintre ele, Fundația PACT a 
mai derulat procese participative 
și a sprijinit anterior formarea de 
organizații comunitare: 
 Comuna Dorobanțu, județul Călă-
rași, organizație resursă – Asociația 
„Rom – Român”  
 Comuna Spanțov, județul Călă-
rași, organizație resursă – Asociația 
„Împreună pentru viitor” 
  Comuna Găujani, județul Giur-
giu, organizație resursă – Asociația 
„Datini, Educație, Cultură Găujani” 
 Sat Valea Corbului, comuna 
Călinești, județul Argeș, organiza-
ție resursă – Asociația Fii Satului 
Vrănești  
 Sat Vizurești, comuna Ciocănești, 
județul Dâmbovița, organizație re-
sursă – Grupul de inițiativă Vizurești 
din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Comunitară Ciocănești Dâmbovița.  

Proiectul „Acasă în 
Comunitatea TA” este 
co-finanțat printr-un 
grant din partea Elveției 
prin intermediul 
Contribuției Elvețiene 
pentru Uniunea 
Europeană extinsă. 

Cinci dintre cele implicate sunt comunități noi, 
selectate cu sprijinul facilitatorilor PACT:  

 Comuna Burila Mică, județul Mehedinți; 
 Comuna Șimian, județul Mehedinți; 
 Comuna Gruia, județul Mehedinți; 
 Comuna Dăești, județul Vâlcea; 
 Comuna Frâncești, județul Vâlcea.
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Promovează  
educația 

Proiectul este implementat de Fundația Secretariatul Romilor 
în parteneriat cu Fundația PACT. Ne dorim ca un număr cât 
mai mare de elevi din categorii defavorizate din trei comunități 
din județul Prahova (orașul Boldești-Scăeni și comuna Vărbilău 
cu cele două sate aparținătoare — Coțofenești și Poiana 
Vărbilău) să aibă rezultate școlare mai bune în ciclul primar și 
cel secundar și să-și continue studiile pe termen lung. 

Perioada de implementare: 
1 iulie 2013 — 31 august 2014

Proiectul este fi nanţat 
prin Programul de 
Cooperare Elveţiano-
Român, Fondul Tematic 
pentru Participarea 
Societății Civile, 
schema de grant pentru 
ONG-uri.

Elevii selectați în proiect vor bene-
ficia de câte un plan individualizat 
de intervenție, la care vor partici-
pa atât ei, cât și părinții și școala. 
Părinții și alți membri din comuni-
tate vor forma grupuri de inițiati-
vă, care după finalizarea acestui 
proiect să aibă capacitatea de a face 
mai departe proiecte asemănătoare 
pentru elevii din comunitate. De 
asemenea, elevii și profesorii au 
înființat două cluburi Aflatoun.  

Aflatoun este un program de edu-
cație socială și financiară dedicat co-
piilor cu vârste între 6 și 14 ani, care 
presupune o programă specifică, 
desfășurată pe parcursul unor întâl-

niri săptămânale de-a lungul anului 
școlar, timp de 40 de săptămâni.  

Promovează educația în 2013:
 O instruire pentru 18 profesori 
și părinți, conform curriculum 
Aflatoun; 
 2 cluburi Aflatoun înființate, 
unul la școala din Boldești și unul la 
școala din Coțofenești; 
 15 copii de la școala din Boldești 
și 15 copii de la școala din Coțofe-
nești implicați în activități; 
 Întâlniri săptămânale organizate 
de cei doi facilitatori ai cluburilor 
Aflatoun, în care au fost abor-
date teme precum înțelegerea și 
explorarea personală, drepturi și 
responsabilități etc. 
 2 facilitatori de cluburi care își 
dezvoltă capacitatea de desfășurare 
a activităților Aflatoun; 
 3 grupuri de inițiativă formate în 
cele 3 comunități implicate; 
 147 de persoane din cele 3 co-
munități implicate în evaluarea 
participativă a nevoilor locale. 

„Am ales să fim parteneri în acest proiect deoarece, pe 
de o parte, activitățile educaționale derulate vor duce 
la o mai mare implicare a părinților și a comunității în 
viața elevilor, iar pe de altă parte, activitățile de dez-
voltare comunitară vor ajuta la creșterea capacităţii 
în rândul cetăţenilor preocupaţi să ia atitudine și să se 
implice în dezvoltarea comunităţii.” 

GeorGiana cune, manager proiecte, Fundația PACT 

„Am ales să fim parteneri în acest proiect deoarece, pe 
de o parte, activitățile educaționale derulate vor duce 
la o mai mare implicare a părinților și a comunității în 
viața elevilor, iar pe de altă parte, activitățile de dez-



Cetățenie activă 
în Băicoi

Prin acest proiect ne-am dorit să facilităm formarea 
unui grup de inițiativă în orașul Băicoi (județul Prahova), 
care apoi să se poată constitui ca asociație locală și 
să contribuie la dezvoltarea comunității prin proiecte 
și activități pe termen lung. Rolul său era de a stimula 
participarea cetățenilor în a identifi ca problemele din 
comunitate, a propune soluții din interior și a acționa 
pentru implementarea acestora prin mobilizarea efi cientă 
a resurselor locale. 

Perioada de implementare: 
 august 2012—august 2013

Cetățenie activă în Băicoi în 2013:
 1 grup de inițiativă constituit în 
localitate; 
 574 de persoane consultate și 
implicate în procese de evaluare 
participativă a nevoilor și resurselor 
din comunitate; 
 3 întâlniri organizate în comu-
nitate de către grupul de inițiativă, 
pentru evaluarea nevoilor și resur-
selor comunității; 
 O sesiune de instruire pentru 
membrii grupului de inițiativă, 
pentru ca aceștia să dobândească 
cunoștințe de planificare strategică 
și să cunoscă modalități inovatoare 
de participare publică; 
 Un atelier de lucru local pentru 
membrii grupului de inițiativă, cu 
o componentă de formare pe tema 
planificării participative și scrierii 
unui proiect comunitar;  
 Un atelier de lucru local privind 
managementul unui proiect co-
munitar, organizat de PACT pentru 

membrii grupului de inițiativă din 
Băicoi; 
 Un atelier de lucru local unde s-au 
discutat subiecte precum: dezvoltare 
organizațională, comunicare, advo-
cacy și mobilizarea resurselor din 
interiorul și din afara comunității. 

Proiectul „Cetățenie 
activă în Băicoi” a 
fost implementat de 
Fundația PACT cu 
sprijinul fi nanciar al 
Fondului pentru Inovare 
Civică, un program 
fi nanţat de Trust for Civil 
Society in Central and 
Eastern Europe, susţinut 
de Petrom, administrat 
de Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii 
Civile (FDSC).

„Băicoi este un oraș mic, 
unde nu există multe struc-
turi de societate civilă acti-
ve. Orașul avea nevoie de un 
grup activ care să contribuie 
la mobilizarea membri-
lor comunității, pentru ca 
aceștia să participe la viața 
comunității și să valorifice 
resursele locale existente.”

GeorGiana cune, manager proiecte, 
Fundația PACT

„Băicoi este un oraș mic, 
unde nu există multe struc-
turi de societate civilă acti-
ve. Orașul avea nevoie de un 
grup activ care să contribuie 
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Programul  
național  
de dezvoltare  
de fundații  
comunitare

›Program derulat de Asociația pentru Relații Comunitare (ARC); 

›Parteneri: Fundația PACT și Fundația pentru Parteneriat; 

›Trei fundații comunitare înființate în 2013, dintre care Fundația Comunitară 

Prahova (FCPH) — cu sprijinul PACT. 

Programul a pornit cu finanțare din 
partea a trei finanțatori americani: 
Fundația Charles Stewart Mott  
(www.mott.org), Trust for Civil Society 
in Central and Eastern Europe  
(www.ceetrust.org) și Romanian 
American Foundation  
(www.rafonline.org).

PACT s-a alăturat programului 
național de Fundații Comunitare 
demarat de ARC pentru a facilita 
constituirea și dezvoltareade fun-
dații comunitare în sudul țării. O 
fundație comunitară este o orga-
nizație locală finanțatoare care mo-
bilizează resurse din comunitate și 
le canalizează către nevoi identifi-
cate, contribuind la îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor dintr-o 
zonă geografică specifică.  

O fundație comunitară încura-
jază și finanțează inițiative locale 
propuse de organizații nonprofit, 
grupuri informale, lideri comuni-
tari și persoane active. Fundația 
identifică activ nevoi ale comunită-
ții, stimulând angajamentul dona-
torilor și formarea de parteneriate 
pentru abordarea acestora. 

„Vedem în acest program o 
oportunitate de a crea noi poli de 
influență la nivel local. Fundațiile 
comunitare constituie organiza-
ții-resursă pentru comunitățile lo-
cale din județele în care lucreză. Ele 
oferă o sursă fiabilă de finanțare și 
sprijin pentru cetățeni, grupuri de 
cetățeni și organizații non-profit, 
aflată mai aproape de comunitățile 

în care locuiesc și își desfășoară 
activitatea. Fundațiile comunita-
re din sudul României pot deveni 
parteneri strategici ai Fundației 
PACT, potențându-ne reciproc 
demersurile de a susține dezvolta-
rea comunităților locale. Odată cu 
înființarea Fundației Comunitare 
Prahova, spre exemplu, comuni-
tățile din județ au un partener 
apropiat, pro-activ, care acționează 
în timp real, eficient și eficace, prin 
mobilizarea de resurse și canali-
zarea lor către nevoi curente ale 
acestora. Ne dorim ca tot mai multe 
fundații comunitare să se dezvolte 
și în sudul României, deoarece cu 
siguranță ar aduce o contribuție 
sporită la bunăstarea acestora” – 
Ruxandra Sasu, Director Executiv 
Fundația PACT.



Internet:  
Creatively  
Unveiling  
Discrimination 
(I:CUD)

Proiectul I:CUD este implementat de un consorțiu cu 6 
parteneri din 5 țări europene și coordonat de Center for 
European Policy Studies (CEPS) din Spania.

Perioada de implementare:  
decembrie 2012 — noiembrie 2014

Proiectul are ca scop folosirea 
responsabilă a internetului de către 
tineri, cu accent pe problematici 
privind discriminarea etnică, rasi-
ală, socială sau culturală în cadrul 
reţelelor de socializare. Implicarea 
noastră în acest proiect se înscrie în 
linia strategiilor „la firul ierbii” pe 
care le utilizăm în activităţile fun-
daţiei: de a atrage atenţia asupra 
importanţei activismului civic și a 
solidarităţii sociale, pentru a crea o 
viaţă mai bună în rândul comunită-
ţilor mici. 

În prima etapă a proiectului, îm-
preună cu ceilalți cinci parteneri, 
am cercetat cazuri diverse de dis-
criminare online, în sudul Români-
ei, pentru a crea o metodologie de 
cercetare unitară și a realiza apoi 
un pachet educațional anti-discri-
minare. 

În lunile iunie și iulie 2013 am 
organizat două întâlniri, una cu 
profesori de la licee din comuni-
tăți rurale și urbane mici și una cu 
persoane care lucrează cu tinerii, 
din șapte ONG-uri locale. În cadrul 
acestor întâlniri, participanții au 
discutat despre cele mai relevante 
probleme de discriminare care 
afectează preponderent tinerii din 

România și despre posibile moda-
lităţi de a combate conținutul dis-
criminatoriu întâlnit pe reţelele de 
socializare. De asemenea, în cadrul a 
două module de instruire, am apro-
fundat împreună cu tinerii din co-
munități conceptul de discriminare 
și formele sale, precum și noțiunea 
de discriminare ascunsă și diferitele 
forme de discriminare on-line și 
moduri de combatere a acesteia. 

„I:CUD este proiectul prin care am 
reușit să descopăr numeroase infor-
mații despre mediul online și cum 
fenomenul discriminării pe internet 
afectează zilnic foarte mulți utili-
zatori. Cred cu tărie că m-a ajutat 
foarte mult să conștientizez impor-
tanța faptelor mele și consecințele 
acestora, dar și modurile prin care 
pot să ajut persoanele discriminate. 
Totodată, mi-a redat încrederea în 
mine și mi-a oferit cu adevărat o 
lecție de viață despre cum trebuie 
să îmi cultiv spiritul civic și să apăr 
drepturile oamenilor, în special 
dreptul la egalitate” – Andreea 
Maria Dicu, unul dintre beneficiarii 
proiectului, elevă în clasa a XII-a la 
Colegiul Național Radu Greceanu 
din Slatina, judeţul Olt. 

Proiectul a fost 
finanțat cu suportul 
Comisiei Europene — 
Fundamental Rights and 
Citizenship Programme.
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zefi R. Împreună 
pentru puterea 
de acțiune

Proiectul este inițiativa unui consorțiu format 
din 7 organizații: Fundația Terre des hommes 
România – coordonator de consorțiuși partenerii 
săi Amare Rromentza, Agenția Împreună, Fundația 
Pestalozzi,Fundația PACT, Habitat for Humanity 
România și SASTIPEN. 

Perioada de implementare: 
1 mai 2013 — 28 februarie 2017

Prin acest proiect, consorțiul do-
rește să îmbunătățească accesul la 
educație și sănătate pentru peste 
25.000 de persoane ce trăiesc în 
mediul rural, din 12 comunități di-
ferite, în trei județe din sud-vestul 
României: Olt, Dolj și Gorj.  

Persoanele vizate aparțin unor 
grupuri vulnerabile, în special de 
etnie romă, cu precădere femei, 
tineri și copii. zefiR se bazează pe o 
abordare integrată privind sănă-
tatea și educația, ca arii prioritare 
de acțiune, locuirea – ca domeniu 
complementar, și având la bază 
dezvoltarea comunitară ca aborda-
re transversală.  

Printre obiectivele principale se 
numără construirea de comunități 
puternice și stabilirea unor legături 
mai bune între persoanele de etnie 
roma și alte etnii, zefiR axându-se 
pe trei direcții de acțiune: îmbu-
nătățirea accesului la servicii de 
educație și sănătate (îmbinat cu 
condiții de locuire decentă) și creș-
terea capacității de acțiune pentru 
cetățenii defavorizați și/sau margi-
nalizați din cele 12 comunități. 

„Acest proiect este important pe termen lung, 
pentru că nu poți avea un impact pozitiv 
imediat. Asta înseamnă dezvoltare comunita-
ră pentru mine, pentru că oamenii devin mai 
responsabili, ei lucrează pentru propriile nevoi 
și pentru propriul beneficiu. Vrem să atragem 
mai mulți tineri în proiect. Oamenii văd ce fac 
și devin motivați să se implice.”  

aleXandru paliu, membru al grupului de inițiativă din Caracal

„Acest proiect este important pe termen lung, 
pentru că nu poți avea un impact pozitiv 
imediat. Asta înseamnă dezvoltare comunita-
ră pentru mine, pentru că oamenii devin mai 



Advocacy și 
politici publice 
pentru dezvoltare 
socială 

Proiectul a fost derulat de către Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) în parteneriat cu 
Fundația PACT având ca obiectiv general creșterea 
capacității proprii a celor două organizații, dar și a altor 
ONG-uri active în domeniul incluziunii sociale de a iniția 
campanii de advocacy și de participa în mod efectiv la 
procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul vizat. 

Perioada de implementare:  
septembrie 2012 — august 2013

Rezultatele proiectului în 2013: 
 2 sesiuni de instruire pe teme de 
politici publice respectiv advocacy 
pentru 10 angajați ai FDSC și PACT 
și încă 13 angajați ai organizații-
lor membre într-un grup de lucru 
pentru incluziune socială 

Beneficiarii și ceilalți membri din 
cele 12 comunități sunt implicați 
direct în toate etapele de imple-
mentare a proiectului, pornind de 
la analiza nevoilor comunității și 
până la evaluarea impactului.  

Până la finalul proiectului,  
ne dorim ca: 
 1.180 de copii să acceseze mai 
ușor servicii educaționale de cali-
tate la grădiniță și școala primară 
și să aibă condiții mai bune acasă 
pentru a-și face temele; 
 3.000 de copii cu vârste cuprin-
se între 6 și 17 ani și 700 de femei 

Proiect co-finanţat printr-un grant 
din partea Elveţiei prin intermediul 
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea 
Europeană extinsă.

însărcinate și mame care alăptează 
să acceseze mai ușor servicii de 
sănătate de calitate; 
 12 comunități să beneficieze de 
o imagine mai bună la nivel local, 
regional și național, iar membrii 
lor să redobândească stima de sine, 
capacitatea de a rezolva probleme 
și disponibilitatea pentru dialog 
intercultural. 

 monitorizarea constantă, pe 
parcursul proiectului, a politicilor 
publice din domeniul incluziunii 
sociale  
 analiză privind mecanismele 
de dialog instituţional ale auto-
rităţilor publice centrale și locale 
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Inițiativă  
comunitară  
pentru agricultură 
sustenabilă

Acest proiect pilot a fost menit să încurajeze constituirea 
unui grup de inițiativă format din fermieri dintr-o 
comunitate rurală din sudul țării. 

Perioada de implementare: 
iulie 2012 — aprilie 2013

Proiectul „Advocacy și 
politici publice pentru 
dezvoltare socială 
în România” a fost 
fi nanţat din Fondul 
Social European prin 
Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 
2007 — 2013.

Pe parcursul proiectului, PACT a 
oferit servicii de asistență tehni-
că și acompaniere prin facilitare, 
instruire și consultanță, pentru 
a sprijini fermierii constituiți în 
respectiva formă asociativă să dez-
volte o afacere agricolă sustenabilă, 
care să le sporească eficiența pro-
ducției și a vânzărilor pe piață. Pe 
termen mediu și lung, ținta noastră 
a fost să impulsionăm dezvoltarea 

„Pentru Fundația PACT, 
acest proiect a generat 
primul exercițiu de 
reflecție din partea întregii 
echipe cu privire la rolul 
potențial al organizației în 
îmbunătățirea politicilor 
publice pentru mediul rural 
din România, dar și primul 
demers concret de definire 
a obiectivelor de advocacy 
ale organizație”. 

irina pop, manager proiecte advocacy, 
Fundația PACT 

„Pentru Fundația PACT, 
acest proiect a generat 
primul exercițiu de 
reflecție din partea întregii 
echipe cu privire la rolul 

din domeniul social și procesul de 
elaborare a politicilor publice în 
acest domeniu 
 FDSC și PACT au realizat, sub 
îndrumarea unui expert local, 3 
strategii de advocacy în domeniile 
principale de interes ale celor două 
organizații 
 organizațiile din Grupul de lucru 
pentru MDC au elaborat, în decur-
sul a două întâniri de lucru, un 
plan de advocacy pentru crearea 
unui mecanism de influențare a 
procesului de elaborare a politici-
lor sociale la nivel local, și au decis 
să se constituie în Rețeaua pentru 
Incluziune Socială 

economică și socială a localității și 
a (micro)regiunii lor.

Cu asistența PACT, un grup de 
fermieri din localitatea Suhaia, 
județul Teleorman, a dezvoltat un 
plan de afaceri pentru cooperativa 
BOIAN - axată pe produse lactate. 
Planul de afaceri a fost gândit pen-
tru o investiție necesară de 350.000 
de euro, grupul de fermieri vizând, 
încă din noiembrie 2012, accesa-



rea unei măsuri de finanțare prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Rurală. Întrucât termenul de apli-
care era destul de strâns (ianuarie 
2013), nu au fost întrunite con-
dițiile necesare pentru aplicație: 
constituirea cooperativei, realiza-
rea cadastrului pentru un teren pe 
care urma să fie construită fabrica, 
transferul acestuia în proprietatea 
cooperativei, realizarea unui studiu 
de fezabilitate prealabil. 

Am continuat, totuși, în luna 
ianuarie, cu planificarea activită-
ților cooperativei, și am realizat un 
plan operațional pentru anul 2013. 
Fermierii au făcut pași înspre înre-
gistrarea cooperativei, astfel încât 
să creeze un istoric de activitate și 
financiar pentru organizație, care 
să ajute cooperativa să fie finanța-
bilă începând din 2014 prin fonduri 
europene și împrumuturi bancare 
și să își dezvolte o piață pentru 
vânzarea viitoarelor produse ale 
cooperativei. Aceasta însemna ca 
fermierii să își dezvolte capacitatea 
de a achiziționa materia primă, 
de a aduce venituri pentru cum-
părarea de active și de a genera 
surse alternative de finanțare prin 
intermedierea de activități pentru 
colectarea laptelui și a produselor 
lactate. 

În lunile ianuarie și februarie 
2013, am organizat două vizite 
de studiu pentru fermierii din 
Suhaia. Una dintre ele a avut loc la 

o fabrică de lactate din județ, iar 
cealaltă la o cooperativă de vânzare 
de produse bio, situată în centrul 
țării. Au participat opt fermieri 
din Suhaia, care aveau interesul să 
construiască o fabrică de procesare 
a laptelui pentru a stimula produc-
ția de lapte în zona lor. În decursul 
primei vizite de studiu, fermierii au 
aflat povestea înființării fabricii de 
lactate din județ, despre fondurile 
europene accesate, dificultățile 
întâmpinate în procesul de colecta-
re a laptelui, stadiile de dezvoltare 
a afacerii, relațiile de parteneriat 
constituite, etica afacerii, ca și 
despre specificul și evoluția pieței 
de lactate.  

În cea de-a doua vizită, fermierii 
au avut ocazia să viziteze o serie 
de ferme și gospodării: o fermă 
de capre, unde au învățat cum 
pot fi încrucișate rase aduse din 
afară cu rasa românească, pentru 
a le adapta la condițiile din țară; o 
fermă organică, unde au împărtă-
șit experiențe privind cultivarea 
legumelor și creșterea animalelor 
și au schimbat rețete tradiționale 
cu gazdele; o fermă organică unde 
creșteau vaci și se procesau produ-
se lactate în mod tradițional - aici, 
fermierii au aflat despre producția 
de produse alimentare sănătoasă și 
procesarea tradițională a produ-
selor lactate (după model elvețian) 
și despre beneficiile și dificultățile 
ce pot apărea în gestionarea unei 
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Proiectul a fost implementat 
de Fundația PACT în cadrul 
programului „Dezvoltare 
rurală prin antreprenoriat și 
asociere”, inițiat și finanțat 
de Romanian-American 
Foundation (RAF) și derulat 
în consorțiu cu Fundația 
Civitas pentru Societatea 
Civilă, Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile 
(FDSC), Centrul de Mediere 
și Securitate Comunitară 
(CMSC), Centrul Român 
pentru Politici Europene 
(CRPE) și Centrul pentru 
Educație Economică și 
Dezvoltare (CEED).

cooperative de vânzare de produse. 
Un jurnalist a însoțit grupul de fer-
mieri în ambele vizite de studiu și a 
realizat ulterior un reportaj despre 
întreaga inițiativă. 

Pentru a crește capacitatea gru-
pului de fermieri, PACT a colaborat 
cu un consultant specializat în 
industria laptelui, cu o experiență 
de peste 10 ani în proiectele cu 
finanțare europeană și prin Progra-
mul Național de Dezvoltare Rurală. 
Consultantul a lucrat intensiv cu 
fermierii pentru a adapta planul de 
afaceri la noile cerințe de pe piață, 
ținând cont de opțiunile membrilor 
fondatori ai viitoarei cooperative. 
Modificările apărute în fiscalizarea 
din agricultură au determinat gru-
pul de fermieri să se intereseze în 
detaliu cu privire la serviciile ban-
care specifice pe care le-ar fi putut 
accesa, în vederea unui potențial 
împrumut pentru demararea afa-
cerii prin cooperativă. 

A fost dezvoltat un plan de acți-
une pe 3 ani, în perioada februa-
rie-aprilie 2013, care să reflecte 
caracterul specific al unei coope-
rative, ca formă asociativă des-
chisă și democratică, al cărei scop 
economic și social era să sporească 
puterea economică și eficiența 
membrilor, prin creșterea numă-
rului acestora, oferind instruire 
și servicii de asistență membrilor 
și producând un impact asupra 
întregii comunități. Prin consultan-

ță specializată și ateliere de lucru, 
fermierii au fost inițiați în urmă-
toarele arii: funcționarea coopera-
tivei; crearea de produse lactate, în 
special brânzeturi; managementul 
fluxului tehnologic al unei fabrici 
de brânzeturi (pornind de la prima 
vizită de studiu); crearea de produ-
se lactate (pornind de la experiența 
celei de-a doua vizite de studiu). 

Tot în perioada februarie – aprilie 
2013, lucrând în paralel cu alți con-
sultanți PACT, grupul de fermieri a 
dezvoltat alte două idei de proiecte 
complementare, în sprijinul dezvol-
tării cooperativei.

Cu toate acestea, cei 5 membri 
fondatori au decis să nu definitive-
ze procesul de înființare a coopera-
tivei, ci să aștepte condiții mai bune 
de finanțare pentru cooperative, 
prin proiecte europene, temân-
du-se de perspectiva accesării unor 
împrumuturi. 



Cetățeni activi — 
comunități puter-
nice (Empowered 
Communities — 
Active EU 
Citizens)

Proiectul a fost un demers comun al Rețelei Europene 
de Dezvoltare Comunitară (European Community 
Development Network / EuCDN), constituită din 
10 organizații cu experiență vastă în dezvoltare 
comunitară, din 10 țări diferite din Europa de Vest și 
de Est, fiecare cu înțelegere și tradiții diferite privind 
dezvoltarea comunitară. Fundația PACT face parte 
din această rețea, reprezentând România.

Perioada de implementare:  
septembrie 2012 — februarie 2014

Prin acest proiect, am urmărit să 
dezvoltăm un cadru de referință 
pentru dezvoltarea comunitară în 
Europa, axat pe definirea dezvol-
tării comunitare, explicând scopul 
acesteia, valorile și principiile 
care-i fundamentează practica, re-
zultatele pe care le poate genera și 
metodologiile pe care le utilizează 
lucrătorii în dezvoltare comunitară 
și organizațiile de dezvoltare comu-
nitară din Europa. Partenerii din 
rețea doresc ca prin acest cadru de 
referință să evidențieze importanța 
dezvoltării comunitare, contribu-
ția sa la construirea unei societăți 
egale și democratice și la realizarea 
schimbării sociale.  

În trecut, rețeaua a mai avut ini-
țiative similare, precum Declarația 
de la Budapesta – un document 
semnat de peste 100 de organiza-
ții ale societății civile din UE, cu 
scopul de a contribui la dezvoltarea 
societății civile în Europa.  

În primele două luni ale proiectu-
lui (septembrie – octombrie 2012), 
au fost revăzute toate materialele 
produse în cadrul rețelei, iar în no-
iembrie 2012 a avut loc întâlnirea 
de lansare a proiectului, la Praga. 
Discuțiile dintre parteneri s-au axat 
pe munca anterioară a rețelei și 
cum putem construi împreună un 
cadru de referință pentru dezvolta-
re comunitară în Europa. 

Începând din luna decembrie 
2012 și până în aprilie 2013, mem-
brii rețelei au organizat o serie de 
ateliere naționale, care să permită 
surprinderea specificului fiecărei 
țări. Participanții la atelierele nați-
onale au cuprins lucrători comuni-
tari, membri în consiliul director 
al organizațiilor, reprezentanți ai 
organizațiilor comunitare, donatori 
pentru proiecte comunitare, repre-
zentanți ai unor organizații care 
desfășoară programe de dezvoltare 
comunitară etc. Rapoartele națio-
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nale au avut rolul de a alimenta ca-
drul de referință european pentru 
dezvoltare comunitară.  

Atelierele din toate cele 10 țări 
implicate au fost organizate în ma-
nieră participativă și interactivă, 
încurajând participanții să reflec-
teze la valorile și impactul muncii 
lor, având în centru participarea 
celor mai vulnerabile grupuri din 
societățile UE.  

În România, PACT a organizat 
3 întâlniri cu 3 grupuri diferi-
te – beneficiari (reprezentanți 
ai organizațiilor comunitare), 
reprezentanți ai organizațiilor din 
rețelele partenere și oameni care 
utilizează abordări general asociate 
cu practica dezvoltării comunitare. 
A fost o bună ocazie de împărtășire 
a experiențelor celor prezenți la 
ateliere. Dezvoltarea comunitară a 

fost discutată din punctul de vede-
re al mijloacelor și modalităților de 
a ajunge la persoanele marginali-
zate și producerii unui impact real. 
A fost o oportunitate de a discuta și 
clarifica îmbinarea dintre dezvolta-
re comunitară și economie socială. 
Organizațiile comunitare au avut 
prilejul de a împărtăși rezultatele 
muncii lor, de a fi împreună, de a 
împărtăși experiențe. 

Între 22 – 26 aprilie 2013, PACT 
a organizat la București un atelier 
trans-național, care a adus împre-
ună partenerii din rețea pentru a 
discuta cele 10 rapoarte rezultate 
în urma consultărilor naționale. 
Împreună, partenerii au ajuns la o 
înțelegere comună asupra a ceea 
ce ar trebui să cuprindă un cadru 
de referință comun pentru dez-
voltare comunitară. Maniera de 
lucru a fost una participativă, fiind 
abordate și provocările cele mai 
importante pe care le-au întâmpi-
nat membrii rețelei în organizarea 
atelierelor naționale. Munca în 
cadrul atelierului trans-națio-
nal a fost deosebit de intensă, iar 
partenerii nu au reușit să ajungă 
la un consens total în ce privește 
conținutul diferitelor secțiuni ale 
cadrului comun, sau definițiile 
diferitelor concepte. Prin urmare, 
membrii rețelei au agreat că nu-și 
pot asuma să decidă singuri ce ar 
fi acceptabil pentru alți profesio-
niști în dezvoltare comunitară din 

Structura rapoartelor făcea referire la:   

 contextul național al muncii de dezvoltare 
comunitară (politici, practici, profesionalizare);  
 definiția comunității utilizată de profe-
sioniștii în dezvoltare comunitară la nivelul 
respectivei țări; 
 scopul muncii de dezvoltare comunitară;  
 metodele asociate cu munca de dezvoltare 
comunitară; 
  instrumente utilizate;  
 rezultate ale muncii de dezvoltare  
comunitară; 
 valori.  



țările de origine și că este nevoie de 
mai mult timp pentru consultări și 
reflecție asupra conținutului aces-
tui cadru. Ca urmare, dezvoltarea 
cadrului de referință a continuat 
pentru o perioadă de încă 6 luni.

În 20 noiembrie 2013 a avut loc 
evenimentul de diseminare, la 
Bruxelles – o conferință organizată 
la sediul Comitetului Economic și 
Social European (CESE), avându-l 
drept gazdă oficială pe membrul 
ceh al CESE, Roman Haken. Confe-
rința a oferit cadrul de dezbatere 
pentru a răspunde unor întrebări 
precum: ce este dezvoltarea comu-
nitara, ce contribuție poate avea 

aceasta în contracararea sărăciei, 
inegalității și problemelor de me-
diu, ce loc poate ocupa dezvoltarea 
comunitară pe agenda politicilor 
publice, cum poate sprijini UE 
împuternicirea cetățenilor săi și să 
le consolideze participarea la viața 
politică a UE. În cadrul conferinței 
a fost prezentat cadrul comun de 
dezvoltare comunitară și exemple 
de dezvoltare comunitară din dife-
rite țări (inclusiv România). 

Conferința a fost animată de un 
facilitator grafic – Andreea Buzec 
(Fundația Parteneri pentru Dez-
voltare Locală – România), care a 
realizat o înregistrare grafică a 
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conferinței, ceea ce a stimulat în 
plus dezbaterile în cadrul paneluri-
lor și a permis evaluarea evenimen-
tului la final.  

Partenerii din rețea s-au folosit 
de oportunitatea acestei întâlniri 
din Bruxelles pentru a discuta 
despre cadrul comun și a-l dezvolta 
mai departe, luând în considerare 
reacțiile primite în timpul confe-
rinței, precum și cele din țările de 
origine. 

În perioada mai 2013 – ianuarie 
2014, partenerii au lucrat la dez-
voltarea unei publicații în cadrul 
proiectului. Munca pentru realiza-
rea publicației a început încă din 
timpul întâlnirii din București, 
din final de aprilie 2013, având ca 
punct central cadrul de referință 
pentru dezvoltare comunitară și 10 
cazuri diferite de muncă în dezvol-
tare comunitară din țări diferite ale 
UE, care să exemplifice cadrul. Bro-
șura proiectului cuprinde o serie 
de reflecții de pe urma conferinței 
din Bruxelles, transpuse în capito-
lul introductiv de către Anastasia 
Crickley, lector senior în cadrul 
Departementului de Studii Social 
Aplicate din cadrul universității 
NUI Maynooth (Irlanda), care a fost 
și vorbitor în cadrul conferinței. 

De asemenea, în perioada mai 
– decembrie 2013, a fost realizat 
un DVD care să ilustreze exemple 
specifice și dimensiuni ale bunelor 
practici din Europa în ce privește 

dezvoltarea comunitară. Materialul 
cuprinde interviuri și prezentări 
din partea partenerilor din proiect, 
cu imagini de fundal care reflectă 
munca acestora. Toți partenerii în 
proiect au contribuit la realizarea 
acestui DVD, produs de o firmă 
profesionistă din Irlanda, care a 
ajutat membrii rețelei în crearea 
scriptului, i-a intervievat în cadrul 
evenimentului din Bruxelles pentru 
a reliefa diferitele secțiuni ale ca-
drului de referință și s-a ocupat de 
producția DVDului, în limba engle-
ză, adăugând subtitrări în limbile 
naționale ale partenerilor. 

Proiectul a fost finanțat de Comisia 
Europeană prin Programul Europa 
pentru Cetățeni.



Raportul financiar
În 2013 bugetul de venituri al Fundației PACT a continuat trendul 
crescător și a fost de 1.099.348 RON.

venituri 2006 — 2013

1.200.000 ron

2006                   2007                    2008                    2009                    2010                    2011                    2012                    2013

1.000.000 ron

800.000 ron

600.000 ron

400.000 ron

200.000 ron

0 ron

total venituri 2006 — 2013 în ron

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

354.100 370.514 925.572 962.672 855.342 711.010 954.239 1.099.348
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sursele de venituri au fost:

Venituri din donații și sponsorizări:

Venituri 2013:

Pentru finanțarea proiectelor din programul pact pentru comunitate fondurile au venit din donații și 
sponsorizări, dar și din dobânzi bancare și prestări de servicii.

Donații individuale PpC — evenimente 2013  

Sponsorizări Debit Direct  

Sponsorizări 2%  

Donații individuale „Dar din dar” (încasări în 2013 
— Evenimentul a avut loc în 12.2012)  

Sponsorizări „Donaris Fest”  

Donații Proiect 10000 (Finanțare 3 proiecte, 
în 2014, extra PpC) 

23.177 ron

4.095 ron

5.989 ron

4.774 ron

4.650 ron

9.680 ron

998.821 ron

7.041 ron

23.528 ron

52.365 ron

39.120 ron

17.593 ron

Venituri nerambursabile (ct 7392)  

Venituri din dobânzi bancare (ct 734)  

Venituri din servicii prestate (ct 704)  

Donații și sponsorizări (ct 7331.7332)  

Alte venituri din donații și sponsorizări fcph  
(ct 462)  

Venituri financiare (ct 765) 



Pentru proiectele desfășurate de Fundația PACT în 2013,  
 sursele de fi nanțare au fost:

Raportul  auditorului 

Fonduri Elvețiene (44%)  

Fonduri Europene (14%)  

Fonduri SUA — CS Mott Founadtion (15%)  

Alte Fonduri Americane (4%)  

FDSC, Fondul de Inovare Civică ( 5%)  

Fonduri structurale — PODCA (12%)  

PETROM (6%) 
(venituri în avans pentru 2014)

57.946 ron 

122.255 ron 

45.760 ron 

42.171 ron  

152.722 ron 

140.336 ron 

437.630 ron 
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437.630 ron 

cheltuieli 

Costuri cu organizare cursuri, seminarii, evenimente (cazare, masa, protocol, chirie săli)
                             
93,749 lei 

Costuri cu vizite de monitorizare și evaluare 
                             
15,892 lei 

Costuri cu servicii de facilitare, training și consultanță
                           
260,889 lei 

Management proiecte (cheltuieli cu salarii staff)
                           
481,629 lei 

Finantari proiecte PpC (Ppc1, transă a -II-a si PpC 2-tranșa a-I-a)
                             
89,546 lei 

Alte finanțări (Youth Bank, Donaris)
                             
13,890 lei 

Transfer capital social FCPH
                             
41,110 lei 

Transfer Parteneri ACcTA
                             
17,386 lei 

Cheltuieli de PR și FR (consultanță, organizare evenimente, materiale, site)
                             
58,230 lei 

Cotizații și participări la rețele
                             
12,193 lei 

Cheltuieli administrative (consumabile, comunicare, chirie și utilități, mentenanță sediu și echipamente)
                           
118,788 lei 

Costuri cu achiziția de echipamente noi 
                             
10,238 lei 

Servicii de audit și cenzorat
                             
26,218 lei 

Servicii bancare
                             
22,039 lei 

total cheltuieli 
                       
1,261,797 lei 



testimoniale

 „La PACT m-a atras 
în primul rând echipa, care 

este răbdătoare și prietenoasă 
și a dus la formarea unui mediu 

de lucru plăcut. În al doilea rând, 
evenimentele. Am avut ocazia să 

întâlnesc oameni curajoși care luptă 
pentru schimbare și am avut ocazia 

să învăț destul de multe lucruri 
despre comunitățile formate. 

Pe scurt, o experiență 
grozavă.” 

 
„Am copilărit 

într-un oraș mic din județul 
Constanța, cu miros de țară, 

oameni minunați și tradiții adunate de 
la români și tătari... Din păcate, amintirea 

copilăriei nu are legătură cu orașul de acum și 
îmi doresc să fi  existat o Fundație PACT și acolo, 
astfel ca tradițiile să reziste, dar comunitatea să 

se dezvolte. Ceea ce face PACT este o modalitate 
de a conserva amintiri și, totodată, de a da șansa 

comunităților cu care lucrează să crească și să 
creeze noi amintiri. Iar pentru mine, lucrul 

alături de fundație este o modalitate 
de a-mi reaminti ce înseamnă cu 

adevărat să faci parte dintr-o 
comunitate.”

grozavă.” 
andra dĂroiu  
voluntar

ioana nedeleScu 
donator și voluntar



Echipa Fundației 
PACT în 2013
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mĂdĂlina ene
DirectorPrograme 

GeorGiana cune 
Manager Proiecte 

mona priSacariu
Manager Proiecte 

radu rĂcĂreanu
Manager Proiecte 

irina pop  
Manager Proiecte 

laura oancĂ 
Specialist Comunicare și 
Strângere de Fonduri

alice teodorecu 
Specialist Comunicare și 
Strângere de Fonduri

Simona pantelimon
Asistent Financiar 

marcela voicu  
Manager Financiar 

ioana traiStĂ 
Manager Comunicare și 
Strângere de Fonduri

ruXandra SaSu  
Director Executiv 



↘ Asociația pentru Relații Comunitare (ARC)  ↘ Fundația pentru Parteneriat  ↘ Fundația Terre des 
hommes România  ↘ Habitat for Humanity România  ↘ Sastipen  ↘ Amare Rromentza  ↘ Agenția 
de Dezvoltare Comunitară Împreună  ↘ Fundația Pestalozzi  ↘ Asociația Village Life  ↘ Fundația 
Secretariatul Romilor  ↘ Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale 
Călărași  ↘ Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Dâmbovița 
↘ Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Giurgiu
↘ Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Ialomița.    

↘ Center for European Policy Studies, Spania  ↘ Think Tank Européen Pour la Solidarité, Belgia  
↘ Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, Italia  ↘ College Arts, Marea Britanie  
↘ Universitatea din Taragona, Spania  ↘ Fondation Desenvolupament comunitari, Spania  
↘ CESAM, Suedia  ↘ Flemish support institute for Community development, Belgia  ↘ Hungarian 
Association for Community Development, Ungaria ↘ The Ideas Bank Foundation, Norvegia  
↘ Local Activity Support Centre, Polonia  ↘ AGORA CE, Cehia  ↘ Scottish Community 
Development Centre, Scoția, Marea Britanie  ↘ Community Workers’ Co-operative, Irlanda.   

parteneri naȚionali: 

colaboratori ai  
FundaȚiei pact: 

parteneri europeni: 

parteneri media: 

FinanȚatori:  

Echipa de consultanți:  ↘ Carmen Ion  ↘ Monica Oanea  ↘ Adrian Stanulica  ↘ Adrian Marin  
↘ Manuel Andrei  ↘ Laura Marin  ↘ Oana Preda  ↘ Istvan Szabo  

Echipa de facilitatori:  ↘ Marian Ghiță  ↘ Ramona Surlea  ↘ Cristina Tătaru  ↘ Ioana Petrache  
↘ Istvan Szabo  ↘ Alexandra Vasiliu  ↘ Elena Lucia  ↘ Corina Popescu  ↘ Ana Maria Cristea  ↘ Sabin 
Păpușoiu  ↘ Florin Silviu Preda  ↘ Marius Mihail Rad  ↘ Constantin Jerca  ↘ Emil Pătru.   

↘ Fundația Charles Stuart Mott  ↘ Asociația pentru Relații Comunitare  ↘ Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile  ↘ Comisia Europeană — Fundamental Rights and Citizenship 
Programme  ↘ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).   
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↘ KPMG  ↘ Banca Comercială Română (BCR)  ↘ Lacerta  ↘ Hanul lui Manuc  ↘ CEO Clubs  
↘ Publica  ↘ Iutta  ↘ Furga Murga  ↘ CEO Clubs  ↘ Made by You  ↘ Atelierul de Haine  ↘ Una ca Luna  
↘ Publica  ↘ Cai verzi pe pereți  ↘ Mândra Chic ↘ Lacrimi și Sfinți  ↘ Daya  ↘ Printoteca  ↘ 4Art.  

↘ Radu Moțoc  ↘ Cora Moțoc  ↘ Bryan Jardine  ↘ Mimi Jardine  ↘ Catrinel Burghelea  ↘ Maria 
Șandor  ↘ Mădălina Ene  ↘ Mădălina Marcu  ↘ Mona Prisacariu  ↘ Nicoleta Mihalache  ↘ Elena 
Pâslaru  ↘ Dinu Boboc  ↘ Florin Demian  ↘ Bogdan Vasiliu  ↘ Mark Percival  ↘ Ioana Nedelescu   
↘ Adriana Muscă  ↘ Mihaela Szekely  ↘ Ana Suciu  ↘  Georgiana Cune  ↘ Adriana Lungu   
↘ Gina Carmen Zaharia  ↘ Iulia Enescu  ↘ Florin Voicu  ↘ Dana Nica  ↘ Laura Oancă  ↘ Alexandru 
Tudose  ↘  Mircea Criveanu  ↘ Marian Florea  ↘ Dan Alexe  ↘ Diana Preda  ↘ Cătălina Azamfirei   
↘ Mircea Crisbășanu  ↘ Iulia Younis  ↘ Mihaela Provian  ↘ Vlad Craioveanu  ↘ Cristina Văileanu   
↘ Anca Râpeanu  ↘ Alina Roșca  ↘ Ruxandra Sasu  ↘ Andrei Cârcea  ↘ Bogdan Vasilescu  ↘ Denis 
Todirică  ↘ Bogdan Olteanu  ↘ Irina Pop  ↘ Monica Târnovean  ↘  Oana Korda  ↘ Dragoș Nicolaescu  
↘ Bogdan Braicu  ↘ Alexandra Dragomir  ↘ Mihaela Andrieș  ↘ Doina Gogu  ↘ Viorica Pintilie   
↘ Mihai Cune  ↘ Ana-Maria Gaidoș  ↘ Marius Corduneanu  ↘ Mioara Iacob  ↘ Claudiu Buican  
↘ Andra Samson  ↘ Isabela Mihăilă  ↘ Irina Mateescu  ↘ Radu Nectaria  ↘ Cristina Gheorghițoiu   
↘ Nermin Banbec  ↘ Alexandru Sârbu  ↘ Bogdan Rubanschi  ↘ Ștefan Călinescu  ↘ Ana Livia Păun   
↘ Denisa Ionescu  ↘ Alexandru Sârbu  ↘ Elena Cobianu  ↘ George Berghie  ↘ Mioara Iacob   
↘ Marcela Voicu  ↘ Liana Amza  ↘ Iuliana Traistă  ↘ Ion Sasu  ↘ Anamaria Traistă  ↘ Raluca Toma   
↘ Adrian Stănculescu  ↘ Cristina Tătaru  ↘ Simona Pantelimon  ↘ Carmen Ion  ↘ Alexandra Vasiliu  
↘ Georgiana Petcu  ↘ Cătălin Popeanga  ↘ Ioana Petrache  ↘ Silvia Pop  ↘ Florin Grosu   
↘ Radu Răcăreanu  ↘ Simona Grosu  ↘ Andra Cazacu  ↘ Gabriela Matei  ↘ Monica Percea   
↘ Marilena Ion  ↘ Alice Paterson  ↘ Silvia Toader  ↘ Nona Beicu  ↘ Iulia Deutsch  ↘ Anca Bădescu   
↘ Roxana Lăpușneanu  ↘ Beatrice Aguettant  ↘ Joseph Aguettant  ↘ Andreea Giovani  ↘ Geta 
Diaconu  ↘ Geta Cristea  ↘ Maria Thenmeyer  ↘ Dana Dobrotă  ↘ Tudor Mușat  ↘ Rodica Lupu   
↘ Daniel Ionescu. 

donatori și parteneri:  

donatori individuali:  
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Material produs cu sprijinul granturilor SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 
România. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a 
granturilor SEE 2009 – 2014.

www.eeagrants.org   |   www.fondong.fdsc.ro

bucurești, noiembrie 2015
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