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1. VIZIUNE
Fiecare comunitate din România are capacitatea, curajul și încrederea de a-și asuma un rol activ în
construirea propriului viitor.
2. MISIUNE
Sprijinim comunitățile să construiască o viață mai bună pentru membrii lor, prin facilitarea,
finanțarea și promovarea inițiativelor de dezvoltare comunitară întreprinse de organizații comunitare
din sudul României.
3. REZUMAT
În 2016, Fundația PACT a sărbătorit 10 ani de la înființare. În acest an, Fundația PACT a lucrat în 49
de comunități, a sprijinit crearea și susținerea mai multor organizații comunitare și grupuri de
inițiativă locală, a activat în mai multe arii, precum dezvoltare comunitară, locuire, egalitate de gen,
educație și tineret. Au fost colectate 88 de povești din 14 comunități prin metoda de monitorizare și
evaluare participativă: Most Significant Change (Cea mai semnificativă schimbare) - o metodă care
scoate la lumină rezultatele și impactul muncii Fundației PACT pe baza poveștilor spuse chiar de
membrii comunității. 15 persoane au primit training și consultanță pentru a crea patru întreprinderi
sociale și au fost înființate 12 cluburi Aflateen menite să încurajeze tinerii din comunitățile locale să
se implice civic și să își dezvolte abilitățile antreprenoriale.

2

3

4. PROGRAME ȘI PROIECTE

Oamenii sudului
Durată: Martie 2015-Aprilie 2016
Buget: 83. 286 EURO
Finanțator: SEE 2009-2014
În cadrul acestui proiect, am sprijinit patru organizații comunitare (Asociația Corbeni Plai
Argeșean- Corbeni, Argeș, Asociația ALMA din Malu Mare, Dolj, asociația IDCON - Arcani,
Gorj, și Asociația din Eșelnița - comunitatea din defileul Dunării, jud.

Drobeta Turnu-

Severin) cu scopul de a le crește capacitatea de a aduce resurse noi în comunitate și de a fi
promovate la nivel local, regional și național.

Context:
Sudul României este una din cele mai sărace zone ale țării, cu un potențial scăzut pentru turism și un
capital social scăzut. Cu toate acestea, din 2006, de când PACT a început să lucreze în această zonă,
s-a remarcat o schimbare substanțială în micile comunități. Pentru a promova poveștile de succes din
comunitățile noastre, am creat platforma online www.oameniisudului.com.
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Credem că, în ciuda statisticilor negative, oamenii cu inițiativă din sudul României chiar reușesc să
producă schimbare în comunitățile lor. Ei sunt dovada vie că România se schimbă de jos în sus.
Realizări:
•

Un atelier despre comunicarea organizațională la Eșelnița

•

Două ateliere despre strângere de fonduri la Arcani și la Eșelnița

•

Un atelier despre metoda Cea mai semnificativă schimbare (Most Significant Change)

•

Cinci ateliere pentru identificarea nevoilor organizațiilor comunitare

•

Șase activități de strângere de fonduri și comunicare ținute de cele patru organizații
comunitare, la care au participat 388 de persoane, astfel:

•

40 participanți – în activitățile din Corbeni

•

138 participanți – la o gala a voluntarilor, în Eselnița

•

39 participanți – la campania de recrutare de voluntari în Malu-Mare

•

21 participanți – la conferință de presă în Malu-Mare

•

150 de membri ai comunității din Arcani au fost informați cu privire la rezultatele campaniei
de advocacy realizate de către asociația IDCON.

•

O platformă online (oameniisudului.com), care promovează poveștile oamenilor din
comunitățile mici din sudul țării

•

100 de jurnaliști, bloggeri, donatori și parteneri au primit materiale despre Oamenii Sudului
de-a lungul proiectului.

Activ pentru comunitatea noastră!
Durată: August 2014-Ianuarie 2016
Buget: 73.265 EURO
Finanțator: SEE 2009-2014
În cadrul acestui proiect, am facilitat formarea a 6 grupuri de inițiativă în comunitățile din
Mahmudia și Sfântu Gheorghe (Tulcea), Mircea Vodă și Viziru (Brăila), Moșneni și Mircea
Vodă (Constanța), prin dezvoltarea capacității membrilor de a se implica în dezvoltarea
comunităților lor.
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Context:
Proiectul a venit ca răspuns la lipsa organizațiilor de tip societate civilă din zonă, precum și la o
absență generalizată de acțiuni de tip implicare civică în județele Brăila, Tulcea și Constanța.
Obiectivele au fost să:
o faciliteze crearea și dezvoltarea a șase grupuri de inițiativă în cele șase localități
o încurajeze participarea a cel puțin 300 de locuitori din cele șase comunități la procesele de
dezvoltare comunitară
Realizări în 2016:
Prin metodologia folosită de PACT, organizațiile comunitare au identificat următoarele nevoi:
o Mircea Vodă, jud. Brăila - un spațiu pentru promovarea meșteșugurilor și tradițiilor locale
o Viziru, jud. Brăila - activități de socializare pentru tineri
o Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea – activități de socializare pentru vârstnici
o Mahmudia, jud. Tulcea – lipsa oportunităților pentru promovarea copiilor și a tinerilor
talentați
o Mircea Vodă, jud. Constanța - lipsa activităților culturale și tradiționale în comunitate
o Moșneni, jud. Constanța – spațiu de activități pentru tinerii și copiii din sat.
În 2016, PACT a avut mai multe activități pentru întărirea acestor organizații comunitare:
o Cinci grupuri de inițiativă active și vizibile la nivel local
o 944 persoane au fost consultate ca parte a proceselor de creare a grupurilor de
inițiativă din cele șase localități
o Cinci proiecte comunitare au fost dezvoltate de către grupurile de inițiativă pe baza
nevoilor identificate de comunitate
o 18 parteneriate strategice/relevante realizate în fiecare din cele cinci comunități care
implementează proiecte, cu autorități locale, reprezentanți ai afacerilor locale, grupuri
comunitare locale.
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Dezvoltare comunitară în Valea Jiului
Durată: Noiembrie 2016-Decembrie 2017
Buget: 46 000 USD
Finanțator: Enel România
În 2016, PACT a început să lucreze pentru prima dată în fosta zonă minieră Valea Jiului. Într-o
primă fază a fost elaborat un profil detaliat al regiunii și în patru orașe mici și au fost stabilite
parteneriate locale. În 2017, PACT va începe să lucreze într-una din aceste patru comunități, cu
scopul de a forma organizații comunitare și parteneriate strategice cu autoritățile locale și cu alți
actori importanți din domeniu. La sfârșitul anului 2017, PACT va acorda un mic grant pentru un
proiect comunitar.
Rezultate
o Profilul a două comunități
o o cercetare de birou a regiunii

Implicat în comunitatea mea
Durată: Ianuarie 2015-Februarie 2016 (extindere până pe 30 aprilie 2016)
Buget: 174.402 EUR
Finanțator: Fundația Vodafone România
În cadrul proiectului, am finanțat 12 proiecte comunitare în domeniile: educație, sănătate și servicii
sociale necesare categoriilor defavorizate, din 12 sate și orașe mici din județele Argeș, Brăila,
Buzău, Dolj, Galați, Olt și Mehedinți.
Rezultate:
o 12 organizații comunitare au implementat proiecte comunitare, menite să rezolve
nevoi locale
De exemplu, în județul Mehedinți, Asociația Comunității Eșelnița Cazanele Dunării (comuna
Eșelnița) a renovat fostele vestiare sportive și le-a transformat într-un centru comunitar pentru 24 de
copii cu cerințe educative speciale și a derulat activități de tip școală după școală, iar Asociaţia Fiii
Lupşei (satul Lupșa de Jos) a renovat un corp al școlii și a deschis un centru de tineret pentru 100 de
tineri care învață aici dansuri tradiționale.
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o Echipa PACT împreună cu voluntari PACT s-au deplasat în cele 12 comunități beneficiare
pentru a culege povești despre schimbare prin metoda de monitorizare și evaluare
participativă Most Significant Change (Cea mai semnificativă schimbare).
o Un grup de jurnaliști de la revista DoR a mers în cele 12 comunități beneficiare pentru a
culege poveștile grupurilor de inițiativă. Poveștile au fost publicate pe site-urile PACT,
Fundației Vodafone România și pe platforma www.oameniisudului.com
•

12 proiecte comunitare implementate cu succes, 75.000 RON strânși la nivel local,
mobilizarea a 385 voluntari, aproximativ 20.000 de ore de muncă voluntară

Cele 12 proiecte comunitare susținute pot fi consultate aici:
http://www.pactpentrucomunitate.ro/proiecte/runda-de-finantare-implicat-in-comunitateamea/proiecte-castigatoare/.
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Idei din Țara lui Andrei
Octombrie 2015-Iulie 2017
Buget: 189,495 EUR
Finanțator: OMV Petrom SA

Programul de finanțare național al OMV Petrom, unde Fundația PACT a avut rol de manager. Au
fost finanțate 19 proiecte din 17 comunități, din județele: Argeș, Bacău, Brașov, Caraș Severin, Cluj,
Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Maramureș, Olt, Sălaj, Satu Mare, Teleorman,
Vrancea.
Proiectul a crescut capacitatea PACT de a colabora cu diverși beneficiari cum ar fi: instituții locale
publice sau instituții educaționale, precum și capacitatea organizației de a gestiona granturi. Cele 19
proiecte finanțate sunt disponibile la :
http://itla.taraluiandrei.ro/idei-din-tla/proiecte-castigatoare-2015

Acasă în comunitatea ta
Durată : Iulie 2013-Octombrie 2015 (prelungit până în februarie 2016)
Buget : 183.280,30 CHF
Finanțator : Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Împreună cu cei doi parteneri implicați în proiect, Habitat for Humanity România și Asociația
Village Life, am propus o abordare integrată, axată pe procesul de dezvoltare comunitară, ca răspuns
la problemele legate de spațiul de locuire din 10 comunități de romi sau mixte, situate în zonele
rurale sau mic urbane din sudul României. Ne-am concentrat pe spațiul comun de locuire și utilizarea
acestuia ca resursă regenerabilă și creșterea capacității membrilor comunității pentru a crea un
habitat auto-sustenabil.
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Ne-am propus să sprijinim dezvoltarea capacității locale de a crea și de a susține inițiative care
produc schimbări sociale, economice și politice în rândul membrilor comunităților sărace, cu accent
pe reabilitarea și gestionarea spațiilor individuale și comune de locuire ca resurse valoroase pentru
dezvoltarea durabilă a comunităților.
Realizări :
o 10 grupuri comunitare au dezvoltat abilități specifice pentru implementarea proiectelor
comunitare menite să îi ajute să rezolve problemele din comunitate.
o Au fost implementate zece proiecte comunitare
o 225 voluntari implicați
o O expoziție foto, Acasă e unde suntem împreună, la București, la care au participat membri
din 10 comunități și potențiali donatori, precum și două broșuri:
- Acasă în comunitatea ta – exemplu de intervenție comunitară axată pe probleme de locuire
în comunități rurale sărace
- Ridichea uriașă, o poveste altfel – Poate fi și povestea comunității tale! – o carte ilustrată
despre procesul de dezvoltare comunitară
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zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune
Durată : Mai 2013-Aprilie 2018
Buget : 4.609.467 CHF
Finanțator : Agenția elvețiană pentru dezvoltare și cooperare.

Proiectul zefiR își propune îmbunătățirea accesului la educație pentru 25.000 de persoane care
trăiesc în mediul rural, din 12 comunități diferite, în județele Dolj, Gorj și Olt. ZefiR este
implementat de un consorțiu format din șapte organizații din care face parte și Fundația PACT.

Rezultate:
•

12 facilitatori comunitari au primit training în dezvoltare și facilitare comunitară

•

90 membri din 12 comunități au primit training în analiză de nevoi, scriere de proiecte,
management de proiect, planificare strategică, comunicare organizațională, strângere de
fonduri, lucru în echipă, mobilizare comunitară

•

Au fost create și sprijinite 12 grupuri de inițiativă
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•

250 voluntari, membri din cele 12 comunități au fost implicați în implementarea proiectelor
comunitare

•

Au fost redactate Planuri de Acțiune Comunitară în fiecare din cele 12 comunități

•

Au fost create 12 cluburi Aflateen (care au scopul de a-i încuraja pe tineri să se implice în
acțiuni de antreprenoriat și activism comunitar)

•

A fost acceptată o extensie a proiectului (1 mai 2016 - 30 aprilie 2018), pentru ca cel puțin 12
mici antreprenori din comunitățile vizate să primească consultanță și finanțare pentru cel
puțin trei asociații care să aducă impact pozitiv economic în comunități.

Întreprinderi sociale și economice și oportunități pentru egalitatea de
gen
Durată : Iunie 2014-Mai 2016
Buget : 41.910 EURO
Finanțator : Comisia europeană prin programul PROGRESS
Proiect implementat în șase țări europene, inclusiv România, al cărui scop a fost creșterea participării
femeilor la luarea deciziilor economice.
Rezultate:

•

PACT a scris recomandările pentru România din cele două documente finale elaborate în
cadrul proiectului: Studiu Comparativ European (European Comparative Study) și Cadru
pentru cele mai bune practici (Best Practices Framework).

•

Organizarea unui eveniment public internațional cu scopul de a crește gradul de
conștientizare privind egalitatea de șanse pe criteriul genului în România.

•

Elaborarea și publicarea studiului național Harta Echilibrului de Gen
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5. COMUNICARE
o În cadrul Galei de la Sud la Suflet, am lansat Fundația PACT - Accelerator Rural
o Am lansat o campanie de conștientizare susținută de jurnaliști și bloggeri influenți despre
nevoile din zonele rurale
• Prezență media:
o 150 de apariții în mass media
o 10 jurnaliști în vizită în comunitățile PACT
o 4 evenimente:
- o dezbatere cu autoritățile naționale, ONG-uri și lideri locali despre condițiile de
locuire
- un eveniment pentru 12 comunități în care și-au împărtășit experiențele și
provocările.
- o expoziție foto despre sudul României
- dezbatere cu candidați la alegerile parlamentare despre îmbunătățirea condițiilor
din comunitățile marginalizate.
• Social media: 16% creștere a numărului de urmăritori pe Facebook
• Comunicare vizuală: 20 de clipuri video și aproximativ 500 de fotografii, care
documentează evoluția comunităților în care lucrăm.

6. STRÂNGERE DE FONDURI
Rezultate:
•

Donatori: 200 de donatori activi, reprezentând o creștere de 33% față de 2015;

•

Bani strânși: 98.900 USD.

•

Prima ediție a galei De la Sud la Suflet, 29.000 USD strânși și 10 parteneri corporate.
Video de la eveniment:
https://www.youtube.com/watch?v=IvUczVHRVB4&t=142s

•

Cercul Donatorilor – a cincea ediție:
o Au fost strânși 4.500 USD de la 55 donatori
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7. RAPORT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN 2016

I. VENIT 2016
Surse de finanțare / Proiecte
Donații & sponsorizări (evenimente și altele)

Total USD
$8,118.92

Contribuții private
Sponsorizări corporații (OMV Petrom și Enel )
Granturi pentru proiecte din comunități
Finanțări rambursabile
Finanțări rambursabile UE
Fonduri americane

$1,619.75
$31,152.57
$162,336.16
$63,594.18
$11,408.78
$85,748.15

Granturi de la corporații

$226,389.75
$3,175.56
$3,175.56

Servicii plătite
Servicii prestate
Venituri (din dobânzi & schimb valutar)
VENIT TOTAL

%

$1,840.45
$595,384.26

0.00%

II. CHELTUIELI 2016
Linie bugetară

%
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1. Salarii și beneficii (toate costurile sal)
2. Servicii contractate
3. Parteneriate cu alte ONG-uri
4. Datorii
5. Servicii contractate – terți
6. Transport și cazare (personal)
7. Transport și cazare
8. Cheltuieli administrative
9. Depreciere
10. Consumabile
11. Costuri de comunicare
12. Re-finanțare (prin PACT pentru programul comunitar)
14. Costuri PR
15. Dezvoltare strategică organizațională

$201,023.17
$42,647.15
$12,955.42
$2,290.10
$15,182.30
$9,294.50
$57,297.18
$9,128.59
$3,032.70
$6,323.97
$3,429.30
$223,583.19
$27,308.41
$8,177.96

32.27%
6.85%
2.08%
0.37%
2.44%
1.49%
9.20%
1.47%
0.49%
1.02%
0.55%
35.89%
4.38%
1.31%

$1,363.60

0.22%

TOTAL

$623,037.54

100.00%

Balanță

-$27,653.28

16. Alte costuri
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