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2014
încă un an cu oameni din sud 
și comunități puternice
#romaniaseschimba

35 de comunități
în care am lucrat, în 

județele Călărași, Ialomița, 
Prahova, Giurgiu, Argeș, 

Brăila, Dolj, Olt, Gorj, 
Vâlcea, Dâmbovița, 

Mehedinți

16 membri
din organizațiile 
comunitare au 

participat la ateliere pe 
strângere de fonduri 

și comunicare 
organizațională

60 de tineri
din 4 comunități 

interetnice au participat 
la activități non-formale 

pentru a învăța să influențeze 
autoritățile locale și să 
rezolve probleme din 

comunitate semnalate 
chiar de ei 

12 proiecte 
comunitare

au fost finanțate cu 
o sumă totală de 

108.000 ron

1 pachet 
antidiscriminare 

digitală
pentru tineri, profesori 

și părinți la care am 
contribuit

96 de 
persoane
instruite pe 

dezvoltare, planificare 
și management de 

proiect

2 cluburi 
aflatoun
înființate în 

județul  
Prahova

 
18 persoane

instruite pe educație 
socio-financiară 

pentru copii



se facă, să fie ajutați, ci iau ei înșiși 
atitudine pentru a face. 

Astfel de inițiative, deși nume-
roase și deosebit de valoroase, sunt 
prea puțin vizibile dincolo de limi-
tele geografice ale acelor comuni-
tăți și prea puțină lume află despre 
ele, la nivel național. De aceea, anul 
2014 a marcat pentru noi intensifi-
carea demersurilor de comunicare 
a rezultatelor remarcabile obținute 
de oamenii care mișcă lucrurile 
spre mai bine în comunitățile loca-
le din sudul României și care me-
rită o recunoaștere pe măsură. Am 
implicat voluntari profesioniști din 

Oamenii sunt cea mai 
importantă resursă
De la debutul anilor 
2000, o serie de  
ONG-uri au început să 
sprijine dezvoltarea 
comunităților locale, 
stimulând inițiativele 
„de jos în sus”, pornite 
chiar de la oamenii 
locului. 

În ultimii ani, am constatat cu 
bucurie și încredere că apar tot mai 
multe inițiative „la firul ierbii”, 
chiar și fără intervenții ale unor 
organizații din afara comunității. 
Este vorba despre inițiative ale 
cetățenilor preocupați de viața și 
viitorul comunității lor, care trăiesc 
și/sau muncesc în satele și orașele 
mici ale României, care cunosc cel 
mai bine nevoile cu care se con-
fruntă comunitatea lor, dar deopo-
trivă sunt conștienți și de resursele 
de care dispun pentru a-și transfor-
ma viața în mai bine. Sunt oameni 
care NU așteaptă să li se dea, să li 
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arii precum branding, marketing, 
fotografie, care să sprijine mem-
brii comunităților în a se prezenta 
și a-și face cunoscute inițiativele. 
Am organizat vizite cu jurnaliști 
și bloggeri în astfel de comunități 
și am încurajat membrii comuni-
tăților să organizeze evenimente 
locale creative, care să le confere o 
acoperire media mai largă. Am or-
ganizat la rândul nostru campanii 
de comunicare și evenimente cre-
ative în București – o clacă tradiți-
onală, o expoziție foto surprinzând 
imagini din comunități, campania 
video #romaniaseschimba, adu-
când în față oamenii cu inițiativă 
din comunitățile mici. Ne-am dorit 
să sporim vizibilitatea acțiunilor 
întreprinse de aceștia, de a arăta 
inițiative locale de succes, de a 
spori conștientizarea nevoilor și a 
potențialului din aceste comuni-
tăți de către publicul larg, dona-
tori, autorități. 

Dincolo de eforturile de comuni-
care pentru creșterea vizibilității 
acestor inițiative, intenția noastră 
a fost de a atrage atenția donatori-
lor și a autorităților atât cu privire 
la potențialul existent în comu-
nitățile mici din sudul României, 
cât și la faptul că acestea necesită 
sprijin pentru a se dezvolta. Am 
sporit eforturile de abordare a 
donatorilor privați – indivizi și 
companii (prin campanii de debit 
direct și evenimente speciale). Am 

început să organizăm evenimente 
de conectare a donatorilor, pentru 
a crea o comunitate a celor care 
contribuie la schimbare. În același 
timp, am avut o prezență sporită 
în consultări publice și grupuri 
de lucru organizate de autorități 
naționale privind dezvoltarea co-
munităților rurale. Am început să 
sprijinim dezvoltarea de campanii 
de advocacy la nivel local, adresând 
nevoi presante ale cetățenilor.

Până la urmă, oamenii sunt cea 
mai importantă resursă pe care o 
putem găsi – în organizații sau în 
comunități. Pornind de la oameni, 
ceea ce se poate realiza este dincolo 
de închipuirea noastră, dacă ne 
gândim la câte pot face motivația 
personală, colaborarea, solidarita-
tea, determinarea, dorința de mai 
bine, încrederea că „ba se poate, 
NOI – cetățenii – putem”.

director executiv 
Fundația PACT

Ruxandra Sasu 



misiune

viziune

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.

Fiecare comunitate 
din România are 
capacitatea și trebuie 
să aibă curajul și 
încrederea de a-și 
asuma un rol activ în 
construirea propriului 
viitor.
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maria șandor 
Președinte Consiliul 
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 

Membrii Consiliului 
Consultativ se implică 
activ în proiectele, 
evenimentele și 
campaniile pe care  
le desfășurăm.

Este format din oameni 
apropiați misiunii 
și viziunii PACT, 
care contribuie la 
dezvoltarea strategică 
a organizației pe 
termen lung.

Consiliul Consultativ 

Consiliul Director 

mircea criveanu   
Loyalty Director la 
The Hub Partners

florin grosu  
Cofondator 
Traderion

mike hapoianu 
Director comercial 
Happy Tour

radu manolescu  
Fondator & Managing 
Partner, K.M.Trust 
& Partners

mădălina marcu 
Director dezvoltare 
resurse Asociația 
pentru Relații 
Comunitare

monika puiu 
Managing Partner 
NHR Agropartners

andra samson 
Consultant 
Comunicare

răzvan tudor  
Risk Manager 
Insurance Company 
Eastern Europe Risk 
Manager Insurance 
Company Eastern 
Europe



Echipa Fundației 
PACT în 2014

mădălina ene  
DirectorPrograme 

georgiana cune 
Manager Proiecte 

anemarie gasser
Manager Proiecte 

Advocacy

laura marin
Manager Proiecte 

irina pop  
Manager Proiecte 

Advocacy

laura oancă
Specialist Comunicare și 
Strângere de Fonduri

simona petrică
Specialist Comunicare și 

Strângere de Fonduri

cristina botezatu
Specialist Comunicare și 
Strângere de Fonduri

marcela voicu  
Manager Financiar 

ioana traistă
 Manager Comunicare și 

Strângere de Fonduri

snejina tarasova 
Asistent Financiar

ruxandra sasu  
Director Executiv 

radu răcăreanu 
Manager Proiecte 
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Programe  
și Proiecte 

zefiR. Împreună 
pentru puterea 
de acțiune 

Proiectul zefiR își propune îmbunătățirea accesului 
la educație pentru 20.000 de persoane care trăiesc în 
mediul rural, din 12 comunități diferite, în trei județe 
din sud-vestul României: Olt, Dolj și Gorj. 

Perioada de desfășurare:  
mai 2013 — februarie 2017

Persoanele vizate prin proiect 
aparțin unor grupuri vulnerabile, 
în special roma, cu precădere femei, 
tineri și copii.

zefiR este implementat de un 
consorțiu format din șapte organi-
zații din care face parte și Fundația 
PACT, fiecare organizație având o 
anumită arie de expertiză diferită. 
Terre des hommes (coordonator de 
consorțiu), Centrul Rromilor Amare 
Rromentza și Fundația Pestalozzi 
România asigură intervențiile 
educaționale din proiect (grădinițe 
interculturale, program tip școală 
după școală, mentorat, educație 
parentală, activități educaționa-
le non-formale etc.), Habitat for 
Humanity România asigură sprijin 
pentru îmbunătățirea condițiilor 

de locuire, iar Sastipen – Centrul 
Romilor pentru Politici de Sănătate 
a înființat câte un centru comu-
nitar medico-social în fiecare din 
cele trei județe. Pe lângă aceste 
intervenții sectoriale, activitățile 
de dezvoltare comunitară, asigu-
rate de Fundația PACT și Agenția 
Împreună, reprezintă un fir roșu al 
proiectului, reunind diferiți mem-
bri din fiecare comunitate pentru a 
dezvolta acțiuni și mici proiecte în 
beneficiul întregii comunități. 

În plus, Fundația PACT va finanța 
12 proiecte comunitare și trei iniţia-
tive de antreprenoriat social, susți-
nând, de asemenea, înființarea a 12 
cluburi Aflateen de educație socială 
și financiară pentru adolescenți și 
respectiv va finanța 12 inițiative ale 



tinerilor – membri ai acestor cluburi 
nou constituite. Toate aceste finan-
țări acordate constituie contribuția 
proprie adusă de Fundația PACT în 
cadrul proiectului zefiR, din surse 
de finanțare private (fonduri mobi-
lizate de la indivizi și companii).

Astfel, zefiR se bazează pe o 
abordare integrată privind sănă-
tatea și educația, ca arii prioritare 
de acțiune, alături de locuire – ca 
domeniu complementar, având la 
bază dezvoltarea comunitară ca 
abordare transversală. De-a lungul 
celor 46 de luni ale proiectului, be-
neficiarii și ceilalți membri din cele 
12 comunități sunt implicați direct 
în toate etapele de implementa-
re, pornind de la analiza nevoilor 
comunității și până la evaluarea 
impactului, cu participarea largă a 
tuturor factorilor interesați.

Până la finalul proiectului, în 2017, 
consorțiul zefiR își propune 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 între 6 
și 17 ani și 507 femei 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, re-
gional și național, iar membrii lor 

să (re)dobândească stima de sine, 
capacitatea de a rezolva probleme 
și disponibilitatea pentru dialog 
intercultural.

Cele 12 comunități în care se desfă-
șoară proiectul zefiR sunt: comuna 
Bârca, oraș Filiași, comuna Negoi 
și sat Ocolna (comuna Amărăștii 
de Jos) în județul Dolj, oraș Baia de 
Fier, oraș Bumbești Jiu, comuna Po-
lovragi și oraș Târgu Cărbunești în 
județul Gorj și municipiul Caracal, 
comuna Grădinari, oraș Piatra Olt 
și municipiul Slatina în județul Olt. 

În 2014, grupurile de inițiativă 
formate în cele 12 comunități în 
anul anterior au parcurs procesul 
de analiză a nevoilor și resurselor 
comunității, cu implicarea mem-
brilor comunității extinse și cu 
sprijinul facilitatorilor comunitari 
ai Fundației PACT și ai Agenției 
Împreună. Ulterior, pe baza acestei 
analize în fiecare comunitate, au 
realizat un plan de acțiune locală 
și au selectat o problemă care să 
poată fi soluționată sau ameliorată 
prin intermediul unui proiect co-
munitar finanțat de Fundația PACT. 

Ca să poată realiza aceste lucruri, 
membrii grupurilor de inițiativă au 
primit constant sprijinul echipei de 
facilitatori și consultanți ai Funda-
ției PACT și ai Agenției Împreună. 
În plus, am organizat pentru fieca-
re comunitate câte două cursuri: 
primul – pentru dezvoltarea unui 

Proiect co-finanţat 
printr-un grant 
din partea Elveţiei 
prin intermediul 
Contribuţiei Elveţiene 
pentru Uniunea 
Europeană extinsă.
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proiect comunitar și scrierea unei 
cereri de finanțare, iar al doilea 
– pentru a pregăti grupurile în 
vederea gestionării proiectelor 
comunitare, acoperind tematica 
managementului și implementării  
de proiecte. 

Majoritatea proiectelor au primit 
sprijinul autorităților locale, ceea 
ce ne arată că pentru dezvoltare lo-
cală sustenabilă este nevoie atât de 

implicarea membrilor comunității, 
cât și de deschiderea autorităților 
publice locale către cetățeni.

Cele 12 propuneri de proiecte pri-
mite în cadrul programului PACT 
pentru COMUNITATE vor fi contrac-
tate în 2015.

Promovează 
educația

Împreună cu Fundația Secretariatul Romilor, prin proiectul 
Promovează educația ne-am propus ca un număr cât mai 
mare de elevi din categorii defavorizate din trei comunități din 
județul Prahova (orașul Boldești Scăieni și comuna Vârbilău – 
cu cele două sate ale sale, Coțofenești și Poiana Vârbilău) să 
aibă rezultate școlare mai bune în ciclul primar și cel secundar 
și să-și continue studiile pe termen lung.

Perioada de desfășurare:  
1 iulie 2013 — 31 august 2014

Toți factorii interesați au fost im-
plicați în găsirea soluțiilor: părinți, 
profesori, elevi, autoritățile locale 
și regionale, școlile din comuni-
tăți – tocmai pentru a ne asigura că 
nivelul de participare și continuitate 
în sistemul educațional va crește.

Am lucrat în cele trei comunități 
cu sprijinul unui facilitator comuni-
tar, care a ajutat la conturarea a trei 
grupuri de inițiativă și le-a sprijinit 

pentru a organiza în comunitate 
evaluarea participativă a nevoilor 
și trei întâlniri pe tema educației la 
nivel local. 

De asemenea, elevii și profesorii 
din cele două comunități au înfiin-
țat trei cluburi Aflatoun. Cluburile 
poartă denumirea programului 
Aflatoun, dedicat copiilor cu vârste 
între 6 și 14 ani – un program ce 
promovează educația socială și 



financiară prin întâlniri tematice 
săptămânale. 

La începutul proiectului, copiii din 
cele trei comunităţi nu participaseră 
niciodată la activități nonformale, 
de tipul celor desfășurate în cadrul 
clubului Aflatoun.

42 de copii de la trei școli locale au 
fost implicați în activitățile din cele 
două cluburi Aflatoun înființate 
prin proiect. Prin activitățile de tip 
Aflatoun, ei au învățat despre drep-
turile copilului și concepte financi-
are de bază. Cei trei facilitatori de 
cluburi (doi profesori și o învățătoa-
re) au organizat întâlniri săptămâ-
nale, în care au fost abordate teme 
precum înțelegerea și explorarea 
personală, drepturi și responsabili-
tăți, economisire etc.

Programul Aflatoun este inova-
tor deoarece metodele de învățare 
includ jocuri sau prezentarea unor 
situații care conduc la învățarea 
unor lecții de viață. 

Din punct de vedere al educației 
financiare, copiii implicați au învă-

țat să facă economii, au învățat des-
pre bănci și întreprinderi financiare 
și sociale. Copiii au lucrat în grup, 
într-un mediu informal, au învățat 
să creadă în ei însiși și în abilitatea 
lor de a schimba lumea din jur prin 
inițiativele lor și să își ajute familiile 
din care provin. 

La finalul activităților, facilitatorii 
de cluburi au observat că partici-
panţii înţeleg mai bine care sunt 
drepturile și responsabilitățile lor în 
familie, școală și comunitate.

De asemenea, 180 de persoane 
din cele 3 comunități vizate prin 
proiect au fost implicate în procese 
de evaluare participativă a nevoilor 
locale, iar membrii comunităţilor au 
participat la șase întâlniri pe tema 
educației, o oportunitate pentru 
încurajarea dialogului între părinți 
și profesori.

Pentru cei mici, activitățile pro-
puse au fost benefice, iar facilita-
torii au observat o îmbunătăţire a 
relaţiilor cu părinţii și rezultate mai 
bune la școală.

Proiect finanţat prin 
Programul de Cooperare 
Elveţiano-Român, 
Fondul Tematic pentru 
Participarea Societății 
Civile, schema de grant 
pentru ONG-uri.
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Acasă în 
Comunitatea TA

Proiectul Acasă în Comunitatea TA este un parteneriat între 
Fundația PACT, Habitat for Humanity România și Asociația 
Village Life România, care se desfășoară în 10 comunități: Burila 
Mică, Șimian și Eșelnița (județul Mehedinți), Dăești și Frâncești 
(județul Vâlcea), Spanțov și Dorobanțu (județul Călărași), 
Pietrișu (județul Giurgiu), Valea Corbului (județul Argeș) și 
Vizurești (județul Dâmbovița). 

Perioada de desfășurare:  
15 iulie 2013 — 15 februarie 2016

Parteneriatul între cele trei orga-
nizații propune o inițiativă pilot, 
un model nou de planificare și 
implementare a unor acțiuni și 
proiecte comunitare care au drept 
scop amenajarea spațiului de viață 
comun și individual (la nivel de 
familii vulnerabile) din cele zece 
comunități participante la proiect.

Pe parcursul anului 2014, în cele 
10 comunități s-au realizat activi-
tăți de facilitare comunitară și de 
consultanță pentru a sprijini consti-
tuirea și a dezvolta capacitatea unor 
grupuri de inițiativă formate din lo-
calnici care să abordeze cu eforturi 
conjugate problematica locuirii și a 
spațiului comun în comunitate. 

În toate cele 10 comunități, 
membrii grupurilor de inițiativă 
au organizat întâlniri cu cetățenii, 
au aplicat chestionare și au realizat 
interviuri cu locuitorii pentru a 
afla care sunt problemele cele mai 
presante din perspectiva spațiului 
de folosință comună al comunității. 
Pe baza rezultatelor obținute prin 
utilizarea acestor metode partici-
pative, sprijiniți de facilitatorii și 
consultanții PACT și Village Life, 
membrii grupurilor de inițiativă 
au analizat nevoile și resursele 
comunității, au găsit împreună 
soluții pentru îmbunătățirea vieții 
în comunitate și au planificat 
proiecte comunitare urmând să 



primească finanțare în anul 2015 
prin programul de finanțare PACT 
pentru COMUNITATE.

Temele proiectelor comunitare 
vizează atât îmbunătățirea infras-
tructurii existente în localitate 
(amenajarea și pietruirea unui 
drum la Eșelnița, realizarea unui 
parc pentru copii și tineri la Dăești, 
Șimian și Dorobanțu, amenaja-
rea unui Parc – Popas turistic la 
Vizurești, dotarea unui cabinet 
medical la Burila Mică, reabilitarea 
unui centru comunitar la Găujani), 
dar și obținerea de profit pentru 
comunitate (dotarea unei brutării 
comunitare la Frâncești, înființarea 

unei culturi comunitare de levăn-
țică la Spanțov și înființarea unei 
grădini comunitare la Găujani – sat 
Pietrișu).

În plus, în 8 comunități din cele 
10 au fost alese câte cinci fami-
lii care trăiesc în condiții foarte 
grele, iar localnicii împreună cu 
susținători din afara comunității 
îi vor ajuta să-și repare casa cu 
resurse mobilizate la nivel local și 
regional. În Burila Mică din județul 
Mehedinți, membrii grupului de 
inițiativă împreună cu localnicii au 
hotărât, în schimb, să reabiliteze 
și să doteze Centrul cultural din 
comunitate. 

Proiect finanţat prin 
Programul de Cooperare 
Elveţiano-Român, 
Fondul Tematic pentru 
Participarea Societății 
Civile, schema de grant 
pentru ONG-uri.
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Toate activitățile desfășurate în 
comunități au fost documentate de 
doi fotografi profesioniști voluntari 
– Diana Zaharia și Silviu Matei. Fo-
tografiile realizate de cei doi au fost 
expuse la Cărturești între 16 și 31 
decembrie 2014. Expoziția „Împreu-
nă e Acasă” a dat ocazia unui public 
larg din București să cunoască atât 
realitatea din aceste comunități prin 
ochiul aparatului foto ghidat de sen-
sibilitatea celor doi artiști, dar și pe 
voluntarii din aceste 10 comunități, 
care vor să schimbe în bine comuni-
tatea în care trăiesc.

Pe parcursul anului 2015, în 
paralel cu implementarea celor 10 

proiecte comunitare, grupurile 
de inițiativă vor pune în practică, 
cu sprijinul partenerilor Habitat 
for Humanity România și PACT, 
activitățile care vizează repararea 
caselor familiilor nevoiașe din 
localitatea lor.

14 – 15



Meșterii 
din Spanțov

Fundația PACT a început să lucreze în Spanțov (județul 
Călărași) în 2008, prin formarea în comunitate a unui grup 
de inițiativă care a devenit ulterior Asociația de Dezvoltare 
Comunitară „Împreună pentru Viitor” Spanțov.Perioada de desfășurare:  

ianuarie — decembrie 2014

Inițiativa „Meșterii din Spanțov” 
a apărut ca răspuns la o nevoie iden-
tificată în anul 2013 prin proiectul 
„Identitate, Tradiție, Bunăstare 
Locală” derulat de Fundația PACT 
în cinci comunități, printre care și 
Spanțov. Atunci, tinerii din Spanțov 
au realizat un portofoliu al tradiții-
lor locale și au aflat că, deși în trecut 
meșteșugul prelucrării lemnului era 
foarte răspândit, în comunitate mai 
rămăseseră doar cinci meșteri în 
vârstă care îl practicau. 

Fundația PACT a aplicat, în par-
teneriat cu Asociația „Împreună 
pentru Viitor”, la competiția Idei 
din Țara lui Andrei cu acest proiect. 
Și-au propus să creeze o întreprin-
dere socială prin care să valorifice 
produsele tradiționale ale rudari-
lor, să le promoveze și să le găseas-
că piață de desfacere, încurajând 
astfel și tinerii din comunitate să 
deprindă meșteșugul și să valorifi-
ce economic moștenirea culturală a 
localității.
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Ce-am reușit prin acest 
proiect în 2014:
 5 meșteri rudari din Spanțov 
și familiile lor au participat la 
activități și au obținut venituri din 
vânzarea de produse. Meșterii au 
primit unelte și materie primă și 
au realizat produse din lemn (în 
principal linguri și scăunele, dar și 
copăi, platouri, furculițe, măsuțe) 
pe care Asociația „Împreună pentru 
Viitor” le-a achiziționat de la ei. În 
plus, aceștia au obținut prin proiect 
nu doar venituri suplimentare, ci și 
mai mult respect și mândrie față de 
abilitățile proprii, iar comunitatea 
din Spanțov are acum o mai bună 
înțelegere a valorii meșteșugului 
rudarilor. Pe parcursul proiectului, 
au apărut și alți meșteri care știu să 
cioplească obiecte din lemn și care 
au declarat că ar dori să se implice 
în afacerea socială pe termen lung;
 20 de tineri romi din comunitate, 
cu vârste între 14 – 29 ani, au lucrat 
împreună cu o echipă de specia-
liști în comunicare și branding la 
stabilirea elementelor de identitate 
a afacerii sociale (denumire, siglă, 
slogan);
 3 tineri designeri au participat 
la ateliere de lucru cu meșterii, cel 
mai spectaculos rezultat al colabo-
rării lor fiind instalația cu linguri 
de lemn expusă la Street Delivery în 
iunie 2014;
 un eveniment comunitar de săr-
bătorire a meșteșugului rudarilor, 

în luna august 2014, la a cărui orga-
nizare au participat zeci de membri 
ai comunității; 
 Asociația „Împreună pentru 
Viitor” din Spanțov a dobândit 
abilități noi în domeniul antrepre-
noriatului social și de marketing, 
comunicare, management de pro-
iect și management financiar, dar 
și vizibilitate crescută și încredere 
din partea membrilor comunității.

„Am reînviat adevărata artă 
prin acest proiect. Înainte, eu 
eram reţinut și priveam cu 
rușine acest meșteșug pe care 
societatea nu pune preţ.”
 
meșter rudar din Spanțov

Proiect finanțat de 
OMV Petrom în cadrul 
competiției „Idei din 
Țara lui Andrei”



RuralNet — 
rețeaua de 
dezvoltare 
comunitară

RuralNet — rețeaua pentru dezvoltare comunitară 
este un proiect dezvoltat în parteneriat de către 
Fundația PACT, Fundația Centrul de Asistență Rurală 
și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Cluj.

Perioada de desfășurare:  
mai 2014 — octombrie 2015

RuralNet este o rețea informală de 
organizații neguvernamentale și 
non-profit active în domeniul dez-
voltării comunitare în mediul rural 
din România, creată în anul 2002. 
Scopul RuralNet este de a sprijini 
dezvoltarea comunitară în mediul 
rural din România, prin creșterea 
și valorificarea competențelor 
actorilor din domeniu. În plus, este 
singura rețea profesională care par-
ticipă activ la elaborarea Programu-
lui Național de Dezvoltare Rurală, 
dar și în alte organisme relevante 
pentru dezvoltarea rurală.

S-a dovedit în repetate rânduri, 
de-a lungul ultimilor ani, că pro-
gramele naționale de dezvoltare 
rurală și programele de finanțare 
din fonduri europene nu sunt 
adecvate nevoilor resimțite de 
comunitățile locale din România. 
Tocmai de aceea, partenerii din 
acest proiect urmăresc sprijinirea 
și promovarea organizațiilor mici 

și a grupurilor de inițiativă infor-
male, constituite din cetățeni care 
trăiesc și/sau muncesc în mediul 
rural și urban mic din România, 
prin creșterea capacității membri-
lor RuralNet și a rețelei ca întreg 
de a influența decizii și programe 
care afectează aceste organizații, 
grupuri și comunități mici și prin 
promovarea principiilor, practicii 
și rezultatelor dezvoltării comuni-
tare ca soluții noi, viabile și efici-
ente la probleme de politici publice 
a căror rezolvare se lasă așteptată 
deja de prea multă vreme.

Proiectul este menit să crească 
totodată și capacitatea rețelei de 
a fi sustenabilă ca organizație de 
sine stătătoare, cât și capacitatea 
organizațiilor membre RuralNet 
de a acționa eficient împreună, 
ca actori independenți, dar soli-
dari, pentru a-și atinge scopurile 
ca organizații individuale și ca 
rețea de organizații cu obiective 

Proiect finanțat prin 
granturile SEE 2009 — 
2014, în cadrul Fondului 
ONG în România
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comune. Cel puțin 11 organizații 
member ale RuralNet, 115 entități 
ale societății civile din mediul rural 
și mic urban, dar și alte ONG-uri cu 
capacitate financiară redusă vor fi 
beneficiari direcți.

Pe parcursul acestui proiect, 
RuralNet va monitoriza și evalua 
politicile publice relevante, va 
dezvolta și implementa o campanie 
de advocacy în sprijinul unei cauze 
comune a membrilor, va promova 
într-o serie de comunități informa-
țiile colectate din munca membri-

lor, cu ajutorul unei hărți a comu-
nităților interactivă, o colecție de 
povești și modele de succes și va 
aduce împreună, prin intermediul 
unei gale de recunoaștere, diferite-
le comunități în care lucrează și cu 
care interacționează membrii.

Comunitatea 
noastră, deciziile 
noastre 

Proiectul se adresează unei probleme identificate atât 
de studiile de specialitate, cât și în proiectele pe care 
Fundația PACT le derulează în comunitățile mici din 
sudul României: slaba participare a societății civile 
la procesele de elaborare, aplicare, monitorizare și 
evaluare a politicilor publice. 

Perioada de desfășurare:  
iunie 2014—noiembrie 2015

Prin acest proiect, ne propunem 
creșterea gradului / puterii de 
influenţare a deciziei publice în 
rândul locuitorilor din cinci comu-
nităţi mici-medii din sudul Româ-
niei, prin dezvoltarea capacităţii 
lor de a iniţia campanii de advoca-
cy pentru rezolvarea de probleme 
comunitare. 

Beneficiarii proiectului sunt în 
primul rând 20 de lideri locali din 

cele cinci comunități vizate. Ei vor 
afla despre legislația în domeniul 
participării publice, vor învăța 
metode participative de documen-
tare a unei nevoi comunitare, vor 
alege o problemă relevantă pentru 
comunitatea lor și vor fi susținuți 
să găsească soluții pentru probleme 
specifice, Beneficiari vor fi și alți 
200 de membri ai celor 5 comuni-
tăți – cu care liderii locali vor lucra 



pe parcursul proiectului, ca și cel 
puțin alți 500 de membri ai celor 5 
comunități. 

Echipei proiectului i s-au alăturat 
doi facilitatori comunitari proaspăt 
recrutați între colaboratorii PACT, 
și un consultant în sfera de advo-
cacy, colaborator experimentat al 
Fundației. Rolul acestora va fi de a 
asista și însoți pas cu pas procesul 
de advocacy la nivel local și de a 
oferi sprijin pentru liderii locali.

 

Principalele activități ale  
proiectului sunt: 
 ateliere centrate pe cunoașterea 
drepturilor cetățenești și a meca-
nismelor de implicare civică și de 
influențare a deciziilor publice, 
cu participarea celor 20 de lideri 
comunitari;
 întâlniri organizate local de către 
cei 20 de lideri în fiecare din cele 5 
comunități implicate;
 cinci campanii de advocacy care 
sa răspundă nevoilor locale, identi-
ficate de cetățeni;
 întâlniri prin care autoritățile 
publice și cetățenii vor fi aduși față 
în față pentru dialog.

„Advocacy înseamnă demersul de a 
responsabiliza autoritățile publice să rezolve 
problemele comunitare. Nu este ceva ce 
pot face doar organizațiile puternice, cu 
mulți bani, ci fiecare dintre noi. O astfel de 
campanie presupune implicarea mai multor 
membri ai comunității, e nevoie de curaj și 
de perseverență, să intri pe geam dacă te dau 
afară pe ușă.”
 
oana preda, consultant advocacy PACT — director executiv  
la Centrul de Resurse pentru participare publică

Proiect finanțat prin 
granturile SEE 2009 — 
2014, în cadrul Fondului 
ONG în România
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Oportunități de 
Gen în contextul 
mediului de afaceri 
și al antreprenoria-
tului social 

Social and Economic  
Entrepreneurship and Gender 
Oportunities (SEEGO)

Proiectul este implementat de European Think Tank „Pour 
La Solidarité” din Belgia, în parteneriat cu: JUMP Forum 
„Empowering women, Advancing the Economy” din Belgia; 
Institute of Sociology – Czech Republic Academy of Science 
din Cehia; FACE – Fondation Agir Contre l’Exlcusion din 
Franța; CGM – National Consortium of Cooperatives for 
Social Solidarity din Italia; KKOKKOTYO Foundation din 
Finlanda; Fundația PACT din România. 

Perioada de desfășurare:  
iunie 2014 — mai 2016

Scopul proiectului este de a con-
tribui la creșterea nivelului de 
participare a femeilor la luarea 
deciziilor în sfera economică în 6 
țări ale Uniunii Europene și la nivel 
european în general. 

În acest sens, prin acest proiect 
partenerii își propun să contribuie 
la dezvoltarea cunoașterii privind 
problemele și obstacolele cu care 
se confruntă femeile în ceea ce pri-
vește accesul la poziții de decizie în 
domeniul economic, să sporească 
gradul de conștientizare a factori-
lor interesați referitor la această 
situație și să contribuie la dezvolta-
rea politicilor publice și a legislației 
la nivel național și european, pro-
movând împuternicirea femeilor și 
participarea la luarea deciziilor în 
domeniul economic. 

În primele 6 luni de proiect,  
PACT a realizat următoarele:
 evenimentul de lansare a proiec-
tului, care a avut loc pe 17 septem-
brie 2014 și la care au participat 
40 de persoane: reprezentanți ai 
partenerilor din cele 6 țări, repre-
zentanți ai sectorului ONG din 
România preocupați de problemele 
de gen, cercetători, reprezentanți ai 
autorităților din domeniu;
 atelierul de planificare a pro-
iectului, desfășurat între 16 – 18 
septembrie 2014, cu reprezentanți 
ai tuturor partenerilor;
 inițierea cercetării comparative, 
în perioada septembrie – 
decembrie 2014; în acest sens, 
am contractat un cercetător cu 
experiență în domeniul studiilor 
de gen, am selectat și am încheiat 
parteneriate cu două entități 
economice participante la 
cercetarea calitativă și am aplicat 
metodologia de cercetare, cu 
instrumentele aferente.

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



Împreună pentru 
comunitate, 
indiferent de etnie 
— tinerii din 
rural provoacă 
schimbarea 

Împreună pentru comunitate, indiferent de etnie – tinerii 
din rural provoacă schimbarea este un proiect ce aduce în 
prim-plan tinerii din mediul rural, de etnie romă și neromă 
deopotrivă. De multe ori, se întâmplă ca tinerii să-și dorească 
să se implice în acțiuni comunitare, dar fie nu sunt luați în 
considerare, fie consideră ei înșiși că nu au suficientă experiență 
și că nu contează contribuția lor. 

Perioada de desfășurare:  
1 iulie 2014 — 31 decembrie 2015 Fundaţia PACT împreună cu parte-

nerii săi în acest proiect – Asociația 
A.R.T. Fusion și patru organizaţii 
comunitare (Asociația Datini, Edu-
cație, Cultură Găujani, Asociația 
Împreună pentru Viitor Spanțov, 
Grupul de inițiativă Valea Corbului 
și Grupul de iniţiativă Făcăeni) – 
și-au propus să descopere cât de 
încrezători sunt tinerii etnici romi 
și neromi din comunităţile rurale 
mixte (din județele Giurgiu, Călă-
rași, Argeș, Ialomița) și ce schimba-
re vor să aducă în comunitatea în 
care trăiesc.

Atitudinea, la fel ca și educația, 
pune în mișcare realizările sau eșe-
curile unei comunități. Astfel, prin 
puterea exemplului, prin activități 
și metode de lucru creative, echipa 
proiectului și-a propus să afle ce 
nevoi au acești tineri, ce motivație 
există în rândul lor pentru a reuși 
să facă ce și-au propus și care ar 
fi instrumentele potrivite cu care 
vor să lucreze pentru a-și îndeplini 
visurile.

În perioada octombrie – noiem-
brie 2014, în cele patru comunități 
au avut loc două ateliere de lucru 
la nivel local: „Cultura romilor și 
drepturile minorităţilor” și „Comu-
nicare cu comunitatea și insti-
tuţiile”. În total, 110 participanți 
au aflat despre istoria și cultura 
romilor și despre drepturile mi-
norităţilor, dobândind abilități de 
comunicare cu autorităţile locale 
și cu membri ai comunităţilor din 
care fac parte. 

La începutul lunii decembrie 
2014, a avut loc o sesiune de in-
struire în metodele non-formale 
„Biblioteca Vie” și „Teatru Forum”, 
la Gura Diham, Bușteni. Pentru 
cei 25 de participanți, aceasta a 
fost prima ocazie când au aflat și 
învațat despre cele două metode de 
lucru la nivel comunitar. 

Participanții din cele 4 comuni-
tăți și facilitatorii PACT și-au însu-
șit cele două metode, astfel încât 
în continuarea proiectului să le 
transmită mai departe grupurilor 

Proiect finanțat prin 
granturile SEE 2009 – 
2014, în cadrul Fondului 
ONG în România
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de tineri din sate, iar apoi să le uti-
lizeze în cadrul lunii interculturale 
comunitare, cu sprijinul mentorilor 
A.R.T. Fusion, traineri la acest curs.

Rezultate obținute în anul 2014:
 16 lideri comunitari selectaţi 
pentru a participa la proiect;
 80 de tineri romi și neromi din 
cele 4 comunități selectați pentru a 
participa la proiect;
 nivel crescut de cunoaștere 
interculturală între etnicii romi și 

neromi participanţi la ateliere;
 cei 16 lideri comunitari și alți 
5 tineri cu potențial de lideri au 
dobândit cunoștinţe și abilităţi de 
folosire a unor metode inovatoare 
de lucru cu comunitatea;
 curriculum-ul de lucru cu tinerii 
a fost adaptat la nevoile locale și 
poate fi folosit pe termen lung în 
lucrul cu comunităţile, privind 
metodele „biblioteca vie” și „teatru 
forum”.

Activ pentru 
comunitatea 
noastră

Începând din 2012, Fundația PACT și-a extins zona 
de intervenție și spre județele din sud-estul României: 
Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

Perioada de desfășurare:  
august 2014 — 30 noiembrie 2015

Prin proiectul Activ pentru comuni-
tatea noastră, lucrăm pentru prima 
dată în județele Brăila, Tulcea și 
Constanța pentru a găsi cetățeni 
activi și a-i sprijini să lucreze în 
echipă și să se constituie ca grupuri 
/ organizații comunitare, care pe 
termen lung să acționeze constant 
pentru binele comunității lor.

Pe 21 și 22 septembrie 2014 am 
organizat în București un atelier 
de lucru pentru noii facilitatori 
comunitari recrutați ca parte din 
echipa de proiect. Aceasta a consti-
tuit o ocazie și pentru alți facilita-
tori colaboratori ai Fundației PACT 

și pentru alți membri ai echipei 
organizației de a-și revizui și rafina 
cunoștințele, a împărtăși experi-
ențe și lecții învățate. Participanții 
au exersat împreună metode de 
planificare și conducere de procese 
de facilitare, au învățat să foloseas-
că metode participative inovatoare 
de lucru cu comunitatea (biblioteca 
vie, acvariul, cafenea publică, me-
toda spațiului deschis). 

Începând din luna septembrie 
2014, trei facilitatori comunitari 
au început să lucreze la o cerceta-
re despre fiecare dintre cele trei 
județe vizate, pentru a identifica 

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



modalităţile cele mai potrivite de 
promovare a proiectului în co-
munități rurale. Pe 21 octombrie 
2014 am lansat oficial apelul către 
comunitățile locale din cele trei 
județe vizate. 

Cu sprijinul mai multor actori 
de la nivel local, am organizat 
șase întâlniri de promovare la 
care au participat 56 de persoane, 
membri ai comunităților rurale, 
reprezentanți din partea ONG-
urilor locale, reprezentanți ai 
instituțiilor locale etc. 

Rezultate obținute în 2014:
 cercetare de birou cu informații 
specifice despre posibile puncte de 
diseminare a proiectului în comu-
nități rurale din cele trei județe și 

despre ONG-urile active în județele 
vizate;
 6 întâlniri locale de promovare a 
proiectului; 
 56 de participanți la întâlnirile 
locale;
 500 de pliante împărțite parti-
cipanților, dar și altor persoane 
din comunități rurale din cele trei 
județe;
 cel puţin 1.000 de oameni din 
comunităţile rurale au fost infor-
mați despre proiect și alte 6.050 de 
persoane care au primit informați-
ile online;
 9 scrisori de intenție primite din 
9 comunități din județele Brăila, 
Tulcea și Constanța.

Internet: Creatively 
Unveiling 
Discrimination 
(I:CUD)

Proiectul, coordonat de Center for European Policy Studies 
(CEPS) din Spania, a avut ca scop folosirea responsabilă a 
internetului de către tineri, cu accent pe problematici privind 
discriminarea etnică, rasială, socială sau culturală în cadrul 
rețelelor de socializare. 

Perioada de desfășurare:  
 decembrie 2012 — noiembrie 2014

Implicarea noastră în acest proiect 
s-a înscris în linia strategiilor „la 
firul ierbii”, pe care le utilizăm în 
activităţile fundaţiei: de a atrage 
atenţia asupra importanţei activis-
mului civic și a solidarităţii sociale, 

pentru a crea o viaţă mai bună în 
rândul comunităţilor mici.

Obiectivele principale ale proiec-
tului au fost: identificarea tendin-
ţelor discriminatorii din cadrul 
reţelelor sociale, studierea acestora 
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Proiect finanțat de 
Comisia Europeană 
prin Directoratul 
General Justiție, în 
cadrul programului 
pentru Drepturi 
Fundamentale și 
Cetățenie (Fundamental 
Rights and Citizenship 
Programme)

și descoperirea celor mai bune mo-
dalităţi de a folosi reţelele sociale 
pentru a corecta comportamentele 
discriminatorii și a îmbunătăţi 
mecanismele de raportare a unor 
astfel de practice negative. Astfel, 
partenerii și-au propus să dezvolte 
o metodologie specifică și să imple-
menteze o strategie de diseminare 
a acesteia, atât la nivel local, cât și 
la nivelul Uniunii Europene. 

Proiectul a fost implementat de 
șase parteneri: Pour la Solidarité 
(Belgia), Centro Informazione e 
Educazione allo Sviluppo (Italia), 
Fundația PACT (România), Collage 
Arts (Marea Britanie) și CEPS (Spa-

nia), sub supervizarea Universităţii 
din Tarragona (partener academic) 
și a vizat crearea unui ghid prac-
tic de identificare și demascare a 
formelor ascunse de discriminare, 
care să arate modalităţile prin care 
poţi deveni un consumator activ de 
internet, care nu rămâne pasiv la 
conţinutul discriminatoriu.

Principalele activități 
desfășurate în 2014:
 În perioada 13 – 14 martie 2014 a 
avut loc Conferința internațională 
I:CUD în Barcelona, Spania; cadre 
universitare, cercetători, activiști, 
lucrători de tineret, experți în rețe-
lele sociale, membri ai ONG-urilor 



Proiectul a fost 
finanțat cu suportul 
Comisiei Europene — 
Fundamental Rights and 
Citizenship Programme.

și alte persoane interesate de as-
pectele legate de discriminare – în 
special de pe rețelele de socializare 
– au participat la acest eveniment. 
Secțiunea de ateliere din cadrul 
conferinței s-a axat în principal pe 
strategii pentru creșterea gradu-
lui de conștientizare cu privire la 
forme ascunse de discriminare 
pe rețelele sociale identificate de 
echipa proiectului pe parcursul 
activităților din proiect.
 Realizarea unui pachet anti-dis-
criminare – http://digitaldiscri-
mination.eu/pack/. Proiectul a 
fost menit să creeze un model nou 
de tactici anti-discriminare, cu 
un rezultat practic – un pachet cu 
măsuri anti-discriminare lansat 
la mijlocul anului 2014, ce a fost 
promovat în toate ţările implicate 
(pachetul este tradus în toate lim-
bile ţărilor partenere în proiect). 
Acest pachet este un instrument 
important pentru tineri, familii, 
profesori, traineri, asistenţi sociali 
sau pentru oricine își dorește să 

afle mai multe despre discrimina-
rea în mediul online și cum poate fi 
ea combătută.

Ne dorim ca acest pachet educațio-
nal anti-discriminare să le devină 
util tuturor celor care doresc să afle 
mai multe despre cum funcționea-
ză discriminarea online, cum este 
ea corelată cu contextul real și cum 
poate fi prevenită sau combătută. 

În perioada august – noiembrie 
2014, echipa Fundației PACT a 
promovat pachetul anti-discrimi-
nare către factori interesați cu care 
colaborează, pentru a putea fi fo-
losit atât în școli, cât și în activități 
extrașcolare cu tineri și copii din 
mediul rural și urban.
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Proiect finanțat de 
OMV Petrom în cadrul 
competiției „Idei din 
Țara lui Andrei”
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Școala după școală 
(After School) Inimi  
Deschise Vizurești

1.200 de oameni locuiesc în satul Vizurești din comuna 
Ciocănești, județul Dâmbovița, dintre care 60% aparțin 
etniei romă. Principala problemă cu care se confruntă 
locuitorii comunității este sărăcia, multe familii neavând 
fonduri suficiente pentru a susține un trai decent și pentru 
a-și trimite copiii la școală.

Perioada de desfășurare:  
noiembrie 2014 — octombrie 2015

În acest context, Asociația de 
Dezvoltare Comunitară Ciocănești 
Dâmbovița a înființat un after-sc-
hool pentru a implica copiii în 
activități recreative și educative 
după programul de la școală. Pro-
gramul școală după școală presu-
pune implicarea a 20 de copii din 
clasele I – IV la activităţi educative 
și recreative de trei ori pe săptămâ-
nă, un curs de instruire în metode 
interactive non-formale de preda-
re, care include lectură și practică 
de scris, aritmetică, activităţi 
sportive, jocuri, vizionare de filme 
și educaţie civică. De asemenea, 
membrii asociației au organizat 
lunar un Club al mamelor pentru 
20 de femei, pe care să le implice în 
educația copiilor lor. 

Ca partener în proiect, Fundația 
PACT a sprijinit ADCCD prin:
 consultanță pentru echipa de 
proiect pentru implementarea 
proiectului; 
 organizarea unui atelier de lucru 
cu tema „Principii și metode de 

organizare a programelor de tip 
școală după școală” pentru cadrele 
didactice, părinții și tinerii volun-
tari care vor să se implice în conti-
nuare în activitățile pentru copii;
 sprijin pentru organizarea ac-
tivităților cu mamele și copiii din 
Vizurești;
 consultanță pentru dezvoltare 
organizațională a ADCCD.



Cetățeni activi — 
comunități  
puternice  
(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.

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 aceas-
tă rețea, reprezentând România.

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 
practicienii în dezvoltare comuni-
tară și organizațiile de dezvoltare 
comunitară din Europa. Îmbinând 
activități la nivel național și euro-
pean, proiectul de față a constituit 
un pas major înspre o înțelegere co-

mună a dezvoltării comunitare și a 
practicilor, principiilor și valorilor 
comune.

Membrii rețelei doresc ca prin 
acest cadru de referință să eviden-
țieze importanța dezvoltării comu-
nitare, contribuția sa la construirea 
unei societăți egale și democratice 
și la realizarea schimbării sociale. 
Dezvoltarea acestui cadru comun 
s-a realizat prin consultarea per-
soanelor și entităților implicate în 
practica dezvoltării comunitare 
din fiecare țară parteneră, privind 
practicile curente de dezvolta-
re comunitară și cum pot fi ele 
dezvoltate, îmbunătățite și conso-
lidate pentru a învinge provocările 
viitoare.

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, 
la final de aprilie 2013, având ca 
punct central cadrul de referință 

Perioada de desfășurare:  
septembrie 2012 — februarie 2014
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Proiect finanțat de 
Comisia Europeană 
prin Agenția Executivă 
pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură 
(EACEA), în cadrul 
Programului Europa 
pentru Cetățeni

pentru dezvoltare comunitară și 10 
cazuri diferite de muncă în dezvol-
tare comunitară din țări diferite 
ale UE, care să exemplifice cadrul 
comun al dezvoltării comunitare. 
Broșura proiectului cuprinde o 
serie de reflecții de pe urma con-
ferinței din Bruxelles, transpuse 
în capitolul introductiv de către 
Anastasia Crickley, lector senior în 
cadrul Departementului de Studii 
Sociale Aplicate din cadrul univer-
sității NUI Maynooth (Irlanda), care 
a fost și vorbitor în cadrul confe-
rinței. Studiile de caz care exempli-
fică diferite proiecte de dezvoltare 
comunitară din cele 10 țări UE 
reprezentate au fost redactate de 
către fiecare partener din proiect 
și revizuite în cadrul unui grup de 
lucru pentru realizarea publicației. 
Astfel, această publicație este, de 
asemenea, rezultatul unui demers 
participativ și al colaborării dintre 
toți partenerii din proiect.

În ultimele două luni de proiect, 
ianuarie – februarie 2014, partene-
rii din rețea au organizat întâlniri 

și ateliere de diseminare a cadrului 
de referință comun pentru dezvol-
tare comunitară, la nivel național. 
Au fost prezentate versiunea finală 
a cadrului de referință, un material 
video și secțiuni din publicația pro-
iectului. Fiecare partener și-a ales 
audiențele și formatul acțiunilor de 
diseminare – evenimente restrân-
se, diseminare online, evenimente 
mai largi cu diferite categorii de 
practicieni în dezvoltare comuni-
tară. Fundația PACT continuă și în 
prezent să folosească materialul 
video ca instrument de prezentare 
a cadrului de referință și pentru a 
stimula discuții în jurul acestuia.



PACT pentru 
COMUNITATE

Este programul nostru central, prin care oferim 
grupurilor de inițiativă și organizațiilor comunitare 
din cele 19 județe din sudul României în care lucrăm 
facilitare, instruire, consultanță și finanțare pentru a 
implementa inițiative locale care să rezolve diferite 
nevoi resimțite de membrii comunităților. 

Perioada de desfășurare:  
august 2012 — prezent

Program finanțat 
exclusiv din fonduri 
private și surse proprii 
(donații și sponsorizări, 
contribuții 2%, dobânzi 
bancare, fonduri 
provenite din prestări 
servicii către terți etc.) 

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

În cadrul rundei a treia a progra-
mului PACT pentru COMUNITATE, 
în cursul anului 2014 am sprijinit 
12 grupuri de inițiativă din comu-
nități rurale și urbane mici-medii 
din județele Olt, Dolj și Gorj, prin 
instruire, consultanță și facilitare, 
să dezvolte proiecte comunitare 

pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai la nivelul localității lor. 
Fundația PACT lucrează în aceste 
comunități în cadrul proiectului 
zefiR. Împreună pentru puterea 
de acțiune, co-finanțat printr-un 
grant din partea Elveţiei prin 
intermediul Contribuţiei Elveţiene 
pentru Uniunea Europeană ex-
tinsă. Până la finalul anului 2014, 
cele 12 proiecte comunitare depuse 
spre finanțare au fost evaluate de 
Fundația PACT și îmbunătățite de 
către membrii grupurilor, în baza 
recomandărilor primate. Ele vor 
fi contractate și implementate pe 
parcursul anului 2015.

Comuna Baia de Fier se află la o dis-
tanţă de 49 km față de Municipiul 
Târgu-Jiu, în partea de nord-vest a 
judeţului Gorj, iar populaţia totală 
este de 3.984 de locuitori, din care 
numărul romilor este de 480 de per-
soane. Majoritatea sunt de meserie 
lăutari și cărămidari. Condiţiile de 
trai precare îi determină pe mulți 

Grup de Iniţiativă Avântul    
comuna Baia de Fier, judeţul Gorj 

părinţi să plece la muncă în străină-
tate, lăsând copiii nesupravegheaţi 
sau în grija altor rude. Alteori, aceș-
tia se văd nevoiţi fie să stea acasă, 
ceea ce exclude posibilitatea unui 
venit stabil în familie, fie să își ia 
copilul la locul de muncă, fapt care 
îl privează pe acesta de activităţile 
școlare sau de o bună dezvoltare.
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Comuna Bârca se află în sudul jude-
țului Dolj, pe malul stâng al râului 
Desnăuți, la 40 km față de Craiova. 

Din cauza lipsei locurilor de 
muncă, mulţi părinţi pleacă în stră-
inătate, fapt care a dus la creșterea 
numărului de copii care nu frecven-
tează cursurile școlare, fie pentru că 
nu sunt supravegheaţi, fie pentru 
că îi însoţesc pe părinţi la muncă în 
afara ţării. Tinerii nu pot fi calificaţi 

Municipiul Slatina este reședinţa și 
cel mai mare oraș al judeţului Olt, 
situat la aproximativ 190 km față 
de București. La marginea localită-
ţii, la aproximativ doi kilometri de 
centrul orașului găsim comunitatea 
de romi din rudărie.

Cel mai apropiat loc de joacă 
la care să poată merge copiii din 
comunitatea de romi din Slatina se 
află la cinci kilometri distanţă. Fa-
miliile au un nivel scăzut de trai, iar 

Orașul Bumbești-Jiu se află în 
judeţul Gorj și se împarte în două 
zone urbanistice distincte: Bum-
bești și Valea Sadului. Comunităţile 
de romi sunt în localitățile Sadu și 
Tetila, fiind familii vechi de cărămi-
dari, dar care au renunţat la acest 
meșteșug. Membrii din comunita-
tea de romi sunt slab reprezentaţi 
în faţa autorităţilor, fapt care are 
drept consecinţă și lipsa de interes 

Grup de Iniţiativă Bârca    
comuna Bârca, județul Dolj

Grup de Iniţiativă Slatina    
municipiul Slatina, judeţul Olt

Grup de Iniţiativă Bumbești    
oraș Bumbești-Jiu, judeţul Gorj

pentru că nu au terminat cele opt 
clase, având șanse slabe de angaja-
re, iar meșteșugarii riscă să își piar-
dă tradiţiile. Cea mai importantă 
problemă rămâne însă sărăcia, care 
favorizează absenteismul în rândul 
școlarilor. De multe ori părinţii 
trebuie să își trimită copiii la școală 
fără pacheţel cu mâncare sau nu le 
pot achiziţiona rechizitele necesare.

din cauza sărăciei, nu pot asigura 
prin forţe proprii supravegherea 
și siguranţa copiilor lor în timpul 
liber. În jur de 150 de copii romi 
sunt expuși accidentelor rutiere din 
cauza lipsei unui spaţiu amenajat 
pentru joacă și recreere. De aseme-
nea, procentul locuitorilor care știu 
carte este foarte scăzut, una din 
nevoile importante ale comunităţii 
fiind accesul la educaţie.

din partea acestora. Astfel, familiile 
de romi din cadrul comunităţii sunt 
vulnerabile, marginalizate și fără 
posibilitatea de a accesa resursele 
locale.



Comunitatea din Ocolna este pre-
dominant alcătuită din romi. Satul 
este situat la o distanță de 10 km 
față de orașul Dăbuleni. Distanța 
mare dintre localități este una 
dintre cauzele pentru care comuni-
tatea dorește un spațiu special ame-
najat pentru joacă și recreere. Lipsa 
acestuia îi face pe mulți dintre 
minori să frecventeze barurile din 

Comuna Polovragi se află la o dis-
tanță de 50 km față de municipiul 
Târgu-Jiu și are în componență 
localitățile Polovragi și Racovița. 
Principala problemă a comuni-
tăţii din Polovragi este lipsa apei 

Comuna Negoi este situată în su-
dul județului Dolj, în lunca Dună-
rii. Comunitatea de romi din Negoi 
este mixtă, iar în Satu-Nou predo-
mină rudarii și cărămidarii.  O pro-
blemă foarte mare pentru copiii 
din comunitate este distanța mare 
față de școală (2 km), iarna aceștia 
fiind nevoiți să meargă pe șosea, 
deoarece trotuarele nu sunt accesi-

Orașul Târgu-Cărbunești este situ-
at în partea de sud-est a județului 
Gorj, la 25 km față de municipiul 
Târgu-Jiu. Comunitatea de romi de 
aici este dispersată în trei cartiere. 
Două dintre aceste cartiere sunt 

Grup de Iniţiativă Ocolna    
sat Ocolna, comuna Amărăștii de Jos,  
judeţul Dolj

Grup de Iniţiativă Valea Verde    
comuna Polovragi, județul Gorj

Grup de Iniţiativă Negoi    
Satu-Nou, comuna Negoi, județul Dolj

Grup de Iniţiativă DEL    
oraș Târgu-Cărbunești, județul Gorj 

localitate, fiind tentați să consume 
băuturi alcoolice sau să joace jocuri 
de noroc. Familiile din comunitate 
dispun de resurse financiare redu-
se. Asigurarea rechizitelor școlare 
de către părinți, mai ales în cazul 
grupelor pregătitoare care nu pri-
mesc materialele necesare, este o 
altă problemă cu care se confruntă 
comunitatea din Ocolna.

potabile. Singura sursă de apă din 
zonă este pârâul ce traversează co-
munitatea și este necesară pentru 
uz personal (spălarea hainelor sau 
băile corporale).

bile. Mulți dintre părinți nu știu să 
scrie și să citească și nu-și pot ajuta 
copiii cu temele de la școală. Mulți 
pleacă la muncă în străinatate, iar 
copiii nu sunt înscriși la școală, 
fiind lăsați în grija rudelor. De ase-
menea, ei nu au locuri amenajate 
de petrecere a timpului liber, ci se 
joacă pe drumul public, unde sunt 
expuși accidentelor.

alcătuite din romi căldărari, tradi-
ționali, care emigrează în număr 
mare, uneori împreună cu copiii 
lor. Nivelul de educație în rândul 
acestora este scăzut, mulți nu 
frecventează gimnaziul. Abando-
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Orașul Piatra Olt este situat la 16 
km față de municipiul Slatina. 
În localitate există comunități de 
romi în Țigănie Piatra Olt și Țigănie 
Piatra Sat, Criva. În comunitatea 
din Piatra Sat, casele sunt degra-
date, neîngrijite și fără garduri, iar 
90% dintre copii provin din familii 
cu venituri insuficiente. Cel mai 

Orașul Filiași este situat în 
nord-vestul județului Dolj, la grani-
ța cu județul Gorj. 

Comuna Grădinari se află în 
nord-vestul județului Olt. Principa-
lele probleme se referă la lipsa unor 
modele de succes în comunitate, 
abandonul școlar determinat îndeo-
sebi de lipsa mijloacelor financiare, 
îndrumarea copiilor către munca 
în agricultură în defavoarea școlii, 
asumarea de către fete a rolului de 
îngrijire a fraților mai mici și mi-
grația părinților în străinătate.

În Grădinari, mulți copii își 
petrec timpul liber pe stradă, satul 
fiind traversat de DN64, care este 

Grup de Iniţiativă Piatra Olt    
oraș Piatra Olt, județul Olt

Grup de Iniţiativă Filiași    
oraș Filiași, județul Dolj

Grup de Iniţiativă Grădinari 
Aproape de Tine    
comuna Grădinari, județul Olt

des, copiii cei mari au grijă de frații 
mai mici, iar părinții nu suprave-
ghează comportamentul și educația 
lor, fiind preocupați de asigurarea 
traiului zilnic. Mulți dintre acești 
copii au o stimă de sine scăzută, nu 
vorbesc cursiv limba română și au 
rezultate școlare slabe.

nul școlar este ridicat, din cauza 
căsătoriilor timpurii și a lipsei de 
interes a elevilor față de școală.

Mulți dintre părinți nu-și trimit 
copiii la școală pentru că nu au 
bani pentru haine și rechizite. Aca-

să nu au condițiile necesare pen-
tru a-și face temele: nu au curent 
electric sau suficient spațiu. De 
asemenea, părinții nu-și pot ajuta 
copiii cu temele pentru că nici ei 
nu știu să scrie sau să citească.

În comunitate nu există niciun 
spațiu unde copiii și tinerii să-și 
petreacă timpul liber. 

foarte circulat. Acești copii provin 
din familii sărace, care nu își per-
mit să-i ducă în locuri amenajate 
să-și petreacă timpul liber.



numai implicându-se pot genera 
schimbările pe care și le doresc. 
Proiectele au fost susținute și de 
trei membri din Cercul Donatorilor 
PACT – Oana Iacob, Public Affairs 
Manager JTI, Adriana Lungu, 
Director Executiv Rusu+Borțun 
Brand Growers, și Denis Todirică, 
co-fondator al Glazeon. Cei trei au 
împărtășit motivațiile lor și au în-
cercat să câștige cât mai mulţi noi 
prieteni. Entuziasmul i-a molipsit 
pe cei din sală și, până la finalul se-
rii, s-au strâns aproximativ 17.800 
lei, depășind ținta stabilită pentru 
cele trei proiecte. 

Fundația PACT organizează de 
două ori pe an Cercul Donatori-
lor, după exemplul oferit de The 
Funding Network și cu sprijinul 
prietenilor de la Asociația pentru 
Relații Comunitare. Este un con-
cept născut în Marea Britanie, care 
vizează crearea unei comunități 
conectate, formată din oameni ce 
vor să susțină financiar proiecte 
sustenabile în care cred.

Strângerea 
de fonduri în 2014
La sfârșitul lunii mai 2014, am organizat 
o Clacă de creație tradițională, unde 
prietenii PACT au cunoscut oameni din 
patru comunități mici din sudul României: 
Cocorăștii Mislii (Prahova), Făcăeni 
(Ialomița), Spanțov (Călărași) și Vizurești 
(Dâmbovița). Timp de șase ore, participanții 
au învățat să coasă motive tradiționale, să 
cioplească și să picteze linguri din lemn și au 
aflat tainele împletitului de răchită.  

Toamna a adus a doua ediție a 
Cercului Donatorilor, un eveniment 
unde susținătorii PACT au ocazia să 
îi cunoască pe oamenii din comu-
nități care se implică pentru a pro-
duce o schimbare în bine în jurul 
lor. Reprezentanții comunităților 
din Negoi (județul Dolj), Piatra Olt și 
Caracal (județul Olt) și-au prezentat 
proiectele în faţa celor care știu că 
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„A fost o seară minunată, cu o energie 
extraordinară. Cred că totul a pornit nu de 
la oamenii din sală, ci de la grupurile de 
inițiativă, care m-au făcut să mă emoționez 
și să îmi reconsider niște principii. Cred 
că lucrurile pe care le-am discutat aici și 
proiectele pentru care am strâns bani ar trebui 
să fie mai sus în ierarhia mea și a tuturor”
 
adriana lungu, membru în Cercul Donatorilor 

Cum te poți 
implica:

Vino la Cercul Donatorilor, ca să 
creștem împreună satele din sudul 

României!  Poți găsi detalii pe site-ul 
nostru: www.fundatiapact.ro.

Hai cu noi într-o comunitate, să îi cunoști 
pe oamenii care produc schimbare la 

firul ierbii. Povestește-le prietenilor tăi 
despre potențialul comunităților mici 

și vino împreună cu ei 
la evenimentele 
Fundației PACT.

 
Donează, 

prin Debit Direct, 
o sumă lunară de 

minimum 15 lei, pentru 
a susține proiectele 

oamenilor cu inițiativă 
din sudul 

României.



 

Raportul financiar
Poziția financiară a Fundației  definită de resursele pe care le deține, de 
structura financiară a  activelor, datoriilor și a capitalului propriu se prezintă 
la 31.12.2014, astfel:

active ron

Imobilizări, NET 23,350 

Active circulante 962,237

Cheltuieli în avans 2,700

 
obligații

Datorii curente 49,612

Venituri în avans 180,164

total active (-datorii) 758,511

capitaluri ron

Rezultat reportat 304,589

Rezerve 337

Capitalul social 33,000

Rezultatul exercițiului curent/Excedent 420,585

total capitaluri 758,511

Situația 
financiară 
reprezentată 
de veniturile 
și cheltuielile 
realizate 
în 2014 se 
prezintă 
astfel: 

ron

venituri totale               2.251.545 

din care
Venituri din activitățile fără scop patrimonial     2.237.227
Venituri din activitățile economice   14.318
       
cheltuieli totale                1.830.960

din care

Cheltuieli cu activitățile fără scop patrimonial  1.826.205
Cheltuieli cu activitățile economice   4.755

 rezultatul (excedent)                      420.585
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Veniturile Fundației 
PACT au fost în anul 
2014 din activități fără 
scop patrimonial și 
din activități eco-
nomice. Veniturile 
privind activitatea 
fără scop lucrativ s-au 
constituit din donații, 
sponsorizări și din 
finanțări neramburs-
abile externe pentru 
desfășurarea de 
proiecte în confor-
mitate cu scopul și 
misiunea Fundației. 1+21+1+5+2+70+A

1%
Restituire TVA 
(din 2009)

70%
Finanțări 
nerambursabile — 
Proiecte

1%
Venituri din  
activități  
economice

21%
CS Mott Foundation 
— Suport General

2%
Donații și 
sponsorizări PpC

5%
Venituri financiare 
(diferențe de curs și 
dobânzi bancare)

distribuția 
veniturilor 

în 2014 

În anul 2014, 
veniturile au 
crescut cu peste 
100% față de anul 
precedent.
Evoluția 
veniturilor 
Fundației PACT 
de la înființare:

2006 2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013 2014

2.500.000 ron

2.000.000 ron

1.500.000 ron

1.000.000 ron

500.000 ron

0 ron



Pentru realizarea 
proiectelor, finanțările 
nerambursabile vin în 2014 
din următoarele surse:

41+10+49+A
41%
Fonduri Norvegiene  
(4 proiecte, tranșa 
I-a, 50%)

10%
Fonduri Europene – EC 
(iCUD, EuCDN, SEEGO)

49%
Fonduri Elvețiene  
(zefiR, AcCTa, 
Promovează Educația)

Raportul 
auditorului 
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distribuția cheltuielilor în 2014

total cheltuieli     1.830.960,00 lei

Cheltueli financiare (comisioane bancare 
și diferențe de curs) 

 79,621 

43,4610,56Facilitare, training și consultanță

10,1408,22Organizare cursuri, seminarii, evenimente  
(cazare, masă, protocol participanți, chirie săli)

24,976,71Deplasări Staff pentru monitorizare și evaluare  

59,8075Management proiecte (cheltuieli cu salariații)

40,984,46Finanțări proiecte PpC 

12,9134,54Parteneri în proiecte 

8,1006,4Cheltuieli de PR și FR (consultanță PR&FR,  
organizare evenimente, materiale de promovare)

2,575Cotizații și participări la rețele 

19,5273Cheltuieli pentru dezvoltare organizațională 

10,9666,51Cheltuieli administrative 

1,0575Amortizări echipamente

2,3053,6Servicii de audit și cenzorat



↘ Asociația pentru Relații Comunitare (ARC)  ↘ Asociația Village Life  ↘ Centrul de Resurse pentru 
participare publică (CeRe)  ↘ Habitat for Humanity România  ↘ Federatia C.A.R.  ↘ Asociația A.R.T. 
Fusion   ↘ Fundația Terre des hommes  ↘ Centrul Rromilor Amare Rromentza  ↘ Fundația Pestalozzi   
↘ Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN   ↘ Agenția de Dezvoltare Comunitară 
Împreună   ↘ Fundația Secretariatul Romilor    ↘ Fundația Centrul de Asistență Rurală – Timișoara  
↘ Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Cluj Napoca  ↘ Asociația Datini, Educație, Cultură 
Găujani   ↘ Asociația Împreună pentru Viitor Spanțov   ↘ Grupul de inițiativă Valea Corbului    
↘ Grupul de inițiativă Făcăeni   ↘ România pozitivă   ↘ Coftale   ↘ Fundația Dignitas   ↘ Acuarela    
↘ Cărturești.    

↘ Pour la Solidarité (Belgia)  ↘ JUMP Forum „Empowering women, Advancing the Economy” 
(Belgia)   ↘ Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo (Italia)  ↘ National Consortium of 
Cooperatives for Social Solidarity (Italia)   ↘ College Arts (Marea Britanie)   ↘ CEPS (Spania)    
↘ Universitatea din Tarragona (Spania)   ↘ Institute of Sociology – Czech Republic Academy 
of Science (Cehia)   ↘ FACE — Fondation Agir Contre l’Exlusion (Franța)   ↘ KKOKKOTYO 
Foundation (Finlanda).
 

parteneri naționali: 

colaboratori ai  
fundației pact: 

parteneri europeni: 

Echipa de consultanți: ↘ Manuel Andrei  ↘ Andreea Buzec  ↘ Cristina Enuță  ↘ Florin Ghindă   
↘ Carmen Ion  ↘ Adrian Marin  ↘ Adrian Marin  ↘ Laura Marin  ↘ Cristina Neguț  ↘ Monica Oanea  
↘ Veronica Olariu  ↘ Oana Preda  ↘ Alice Teodorescu ↘ Ruxandra Sacaliș  ↘ Adrian Stănulică   
↘ Istvan Szabo.

Echipa de facilitatori: ↘ Gabriela Anghel  ↘ Aura Benea  ↘ Raluca Boișteanu  ↘ Mihaela Cârstea  
↘ Ana-Maria Cristea  ↘ Magdalena Covalciuc  ↘ Marian Ghiță  ↘ Constantin Jerca   
↘ Sabin Păpușoiu  ↘ Emil Pătru  ↘ Ioana Petrache  ↘ Elena Popescu  ↘ Florin Preda  ↘ Marius Rad   
↘ Istvan Szabo ↘ Ramona Șurlea  ↘ Cristina Tătaru.

Voluntari: ↘ Anca Bădescu  ↘ Nona Beicu  ↘ Nicoleta Gavrilă  ↘ Ana-Marie Gurguță  
↘ Alexandru Tunaru.

finanțatori:  ↘ Banca Comercială Română (BCR)  ↘ Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) 
– administrator de grant — granturile SEE 2009 — 2014, Fondul ONG în România – Sub-
Componenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice  ↘ Comisia Europeană – DG Justice 
(Fundamental Rights and Citizenship Programme; PROGRESS Gender Equality Programme);  
↘ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency / EACEA (Europe for Citizens Programme)  
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↘ Departamentul pentru Relații Interetnice — Secretariatul General al Guvernului României — 
administrator de grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea 
Europeană extinsă  ↘ Fundația Charles Stuart Mott  ↘ Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile (FDSC) — administrator de grant — Programul de Cooperare Elvețiano-Român — Fondul 
Tematic pentru Participarea Societății Civile, schema de grant pentru ONG-uri; administrator de 
grant — granturile SEE 2009 — 2014 — Fondul ONG în România  ↘ OMV Petrom (programul 
„Țara lui Andrei” – competiția „Idei din Țara lui Andrei”) 

↘ Adriana Gabriela Muscă  ↘ Adriana Lungu  ↘ Adrian Verghinaș  ↘ Andrei Dunuță  ↘ Victor 
Ciubotaru  ↘ Alexandra Hossu  ↘ Alexandra Ustabacieff  ↘ Alex Olteanu  ↘ Luiza Medeleanu   
↘ Cora Moțoc  ↘ Anca Gaidoș  ↘ Andreea Condrea  ↘ Andreea Munteanu  ↘ Andreea Stânu   
↘ Maria Ilie  ↘ Aurel Radu  ↘ Mălina Chirea  ↘ Andrei Chirea  ↘ Mădălina Marcu  ↘ Ciprian Isac   
↘ Alexandra Corolea  ↘ Simona Adam  ↘ Beatrice Aguettant  ↘ Nicoleta Gavrilă  ↘ Camelia Ionescu  
↘ Carmen Ion  ↘ Andrei Pogonaru  ↘ Oana Preda  ↘ Ioana Popa  ↘ Flavia Preda  ↘ Cristina Tătaru  
↘ Iustina Neagu  ↘ Nicoleta Chiriță  ↘ Cezarina Niculae  ↘ Cătălin Cicioiu  ↘ Claudia Munteanu  
↘ Codruța Deloreanu  ↘ Cristian Pîrvulescu  ↘ Cristina Geantă  ↘ Mioara Iacob  ↘ Dana Nicolescu 
↘ Daniela Mircea  ↘ Dan Ilca  ↘ Dănuț Adrian Dumbravă  ↘ Diana Govoreanu  ↘ Diana Strejan  
↘ Ecodie Perignon  ↘ Iulia Deutsch  ↘ Eugenia Tuturigă  ↘ Isabela Alexe  ↘ Mădălina Ene  
↘ Maria Șandor  ↘ Radu Răcăreanu  ↘ Laura Marin  ↘ Laura Oancă  ↘ Raluca Toma  ↘ Georgiana 
Cune  ↘ Ruxandra Sasu  ↘ Ramona Sinca  ↘ Geta Cristea  ↘ Gina Carmen Zaharia  ↘ Denis Todirică  
↘ Cristina Ungureanu  ↘ Ioana Nedelescu  ↘ Simona Stănescu  ↘ Ioana Moldovan  ↘ Ioana Traistă  
↘ Ion Sasu  ↘ Cristina Văileanu  ↘ Irina Damian  ↘ Iulia Enescu  ↘ Iulia Gorun  ↘ Iuliana Fodor  
↘ Oana Claudia Iacob  ↘ Daniela Baron  ↘ Ciprian Dragomir  ↘ Andreea Surghe  ↘ Geta Diaconu  
↘ Marian Florea  ↘ Lucian Copat  ↘ Mădălina Cicioiu  ↘ Magdalena Turek - Rahoveanu  
↘ Manuela Andrei  ↘ Marcela Stancu  ↘ Maria Duduman  ↘ Maria Laura Sarivan  
↘ Marian Băețoiu  ↘ Marie Dernoncourt  ↘ Marinela Ștefan  ↘ Marius Pârjol  ↘ Marius Corduneanu  
↘ Maurice Caulliez  ↘ Mihaela Lungu  ↘ Mihaela Oancă  ↘ Mihaela Szekely  ↘ Mihai Cune  
↘ Mircea Marian  ↘ Mona Prisăcariu  ↘ Mugur Ciumăgeanu  ↘ Nathalie Thieulot  ↘ Nicoleta 
Mihalache  ↘ Oana Mândruț  ↘ Oana Proțenco  ↘ Oana Udrea  ↘ Adrian Oancă  ↘ Bogdan 
Vasilescu  ↘ Cătălina Azamfirei  ↘ Sorin Glodeanu  ↘ Mihai Daniel Tismănaru  ↘ Ștefan Lăzărescu  
↘ Eliza Laura Turcu  ↘ Tudor Alexandru Marinescu  ↘ Daniela Mihaela Mărciuica  ↘ Lucian 
Nițuleasa  ↘ Cosmina Tapliuc  ↘ Alin Mădălin Popescu  ↘ Ramona Maria Tismănaru  ↘ Sara Ana 
Maria Ciuculete  ↘ Elena Dragomir  ↘ Dana Pascu  ↘ Cătălina Zaharescu  ↘ Irina Lapoviță  
↘ Adela Tarpan  ↘ Roxana Veghinaș  ↘ Cătălin Rusu  ↘ Simona Pantelimon  ↘ Radu Moțoc  
↘ Joseph Aguettant  ↘ Ionuț Raita  ↘ Cora Tudor  ↘ Ana Elefterescu  ↘ Veronica Quysner  
↘ Vicențiu Ionescu  ↘ Victoria Georgiana Capruciu

donatori individuali:  

40 – 41



testimoniale

Experiența 
mea la PACT a însemnat 
cunoaștere, înțelegere și 

încurajare. Am cunoscut mai bine 
lumea din jurul meu și am acumulat 

experiența pe care o doream, atât din punct 
de vedere profesional, cât și din punct de 

vedere relațional și uman. Am învățat să îi 
înțeleg pe oameni dincolo de aparențe și să 

înțeleg ce îi motivează în ceea ce fac. Nu 
în cele din urmă, am fost încurajată 

la fiecare pas și îndrumată de o 
echipă puternică, căreia îi 

mulțumesc!

Susțin Fundația 
PACT pentru că este genul de 

organizație care nu se ferește de greu și 
care-și urmează cu încăpățânare misiunea 

asumată. Comunitățile rurale din sudul și sud-
estul României sunt medii unde sărăcia cronicizată 
face ca succesul oricărui proiect ONG să fie puțin 

probabil – motiv pentru care aceste comunități sunt 
ocolite de majoritatea organizațiilor care fac proiecte 
de dezvoltare. Cu toate acestea, echipa PACT reușește 
constant să producă schimbare în bine și să scoată la 
lumină potențial uman și comunitar. Echipa PACT se 

apropie de aceste comunități înțelegând, înainte 
de orice, că are de-a face oameni care merită 

respect și încredere. Și că demnitatea 
oamenilor din aceste comunități, oricât 

de sărace ar fi ele, rămâne 
valoarea centrală.”

ana-maria gurguță  
voluntar în departamentul 
de comunicare al Fundației PACT

radu moțoc 
membru în Cercul 
Donatorilor PACT



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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