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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 2017, Fundația PACT a împlinit 11 ani de la înființare. În acest an, Fundația PACT a lucrat în 23
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, advocacy, locuire,
egalitate de gen, educație, training și consultanță. În acest an, 4 noi grupuri de inițiativă au fost
create, 3 afaceri sociale și 11 antreprenori au fost susținuți prin consultare și finanțare. Am inițiat
primul program de formare pentru viitori facilitatori comunitari și am susținut 3 ateliere educative și
un program de mentorat pentru tineri. Tot în 2017 am susținut 9 campanii locale despre violența în
cuplu și violența online iar 7 proiecte comunitare cu 820 de beneficiari au fost implementate cu
sprijinul PACT.
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4. PROGRAME ȘI PROIECTE

„No man`s land”: locuirea informală în comunitățile de romi - recunoaștere,
responsabilitate și soluții comune
Durată: 1 august 2017- 31 Ianuarie 2019
Finanțator: Foundation Open Society Institute în cooperare cu Roma Initiatives din cadrul Open
Society Foundations
Acest proiect aduce în prim plan fenomenul locuirii informale în România și numeroasele probleme
derivate din acesta. Proiectul își propune definirea așezărilor informale într-un cadru legislativ și
găsirea de soluții concrete în sprijinul oamenilor din comunitățile afectate și a autorităților
responsabile de acestea.
Comunități:
Proiectul are o componentă de lucru la nivel național și o componentă de lucru la nivel local, în
așezări informale care fac parte de comunitățile deservite de partenerii locali: comunitatea Câlnic din
Reșița (Caraș-Severin), satul Tetila din Bumbești-Jiu (Gorj) și satul Valea Corbului din comuna
Călinești (Argeș). Prin componenta de lucru la nivel național, proiectul atinge toate așezările
informale din România.
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Context:
Peste 60.000 de familii din România trăiesc în așezări sau locuințe informale, ceea ce le pune
permanent în pericol. Prin așezări informale înțelegem acele așezări rezidențiale care sunt dezvoltate,
de obicei, la periferia așezărilor urbane sau rurale și în care locuitorii nu au drept de posesie pe
terenurile pe care și-au construit casele. Nu există autorizații de construcție, iar locuințele pot fi fie
case din materiale convenționale, fie adăposturi rudimentare făcute din materiale refolosite sau de
proastă calitate. Accesul la utilitățile de bază și la servicii este redus sau chiar absent. În multe
cazuri, casele sunt amplasate în zone de risc. Accesarea fondurilor naționale sau europene reprezintă
o adevărată provocare în contextul în care în legislația națională nu se face referire la locuirea sau
așezările informale. Tot din această cauză, autoritățile nu pot investi în apă curentă, canalizare sau
curent electric în aceste comunități.
În acest context, PACT, Asociația MakeBetter (MKBT), Grupul de Inițiativă Valea Corbului, DEP
Bumbești Jiu și GAL Reșița, au hotărât să acționeze împreună pentru siguranța locuirii și sănătatea
locuitorilor din așezările informale.
În mod concret, prin proiectul “No man’s land”, intenționăm:
- să documentăm fenomenul locuirii informale din România, precum și cadrul legislativ, cadrul
strategic și mecanismele de finanțare dedicate la momentul actual;
- să creștem gradul de conștientizare asupra locuirii informale printre autorități centrale, locale
și oameni direct afectați din comunități;
- să explorăm bune practici alături de experți internaționali;
- să facem demersuri pentru introducerea conceptului de așezare/ locuire informală în legislația
relevantă, dar și pentru schimbări la nivelul finanțărilor guvernamentale și europene;
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-

să explorăm soluții pentru situațiile de locuire informală de la nivel local în Reșița, BumbeștiJiu și Valea Corbului.

Realizări:
Ce am făcut, alături de partenerii de proiect, în anul 2017:
-

am studiat fenomenul locuirii informale în România, similaritățile și diferențele în context
mondial și european și am documentat în profunzime așezările informale din Reșița,
Bumbești Jiu și Valea Corbului;

-

am studiat legislația relevantă pentru domeniul locuirii informale, precum și cadrul strategic
și mecanismele de finanțare naționale și europene care vizează așezările informale; analizele
au relevat absența definirii sau a vreunei mențiuni a așezărilor informale în legislația
românească și în documentele strategice asumate, precum și faptul că această tematică este
foarte puțin abordată în programele de finanțare europene actuale.

Raportul de cercetare Locuirea Informală în România, Analiza cadrului legal relevant pentru domeniul locuirii
informale în România și Analiza programelor naționale și a celor cu finanțare UE și a impactului lor actual
asupra locuirii informale sunt disponibile pe www.locuireinformala.ro

Dezvoltare comunitară în Valea Jiului
Durată: Noiembrie 2016 - Septembrie 2018
Buget: 46 000 USD
Finanțator: Enel România
În 2016, PACT a început să lucreze pentru prima dată în fosta zonă minieră Valea Jiului. La sfârșitul
anului 2017, PACT a acordat un mic grant pentru un proiect comunitar.
Context :
Valea Jiului este o zonă cu oportunităţi de angajare reduse şi cu un profil preponderent minier. Mulţi
oameni aleg să plece la muncă în străinătate pentru a-şi susţine familia.
Împreună cu Enel România am început un proiect prin care am vrut să sprijinim cetăţenii cu
iniţiativă şi autoritățile locale dintr-un oraş din Valea Jiului să găsească soluţii pentru a rezolva nevoi
locale şi a-şi dezvolta comunitatea.
Realizări:
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 a început 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.
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Astfel am ajuns în Vulcan unde am ajutat la dezvoltarea unui grup de iniţiativă comunitară,
colaborarea cu autoritățile publice locale şi întâlniri privind eficienţa consumului de energie.
Cu sprijinul PACT, grupul de iniţiativă a evaluat, împreună cu alţi membri din comunitate nevoile
stringente, le-au prioritizat şi au ales să dezvolte un proiect comunitar pentru care au primit o
finanţare. Așa s-a născut ideea parcului pentru cei 110 de copii din comunitate.
Pe viitor, alături de Enel, ne dorim să susţinem din interior dezvoltarea comunităţilor din Valea
Jiului, lucrând cu actori locali (cetăţeni, autorităţi, ONG-uri etc), care să devină activi pe termen lung
în a găsi soluţii pentru nevoile lor.

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 și-a propus 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. Organizațiile din acest
consorțiu sunt Terre des hommes, Amare Rromentza, Fundația Pestalozzi, Agenția de Dezvoltare
Comunitară Împreună, Sastipen, Habitat for Humanity și Fundația NESsT.
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Context:
zefiR se bazează pe o abordare integrată privind sănătatea 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, beneficiarii și ceilalți membri din cele 12
comunități sunt implicați direct în toate etapele de implementare, pornind de la analiza nevoilor
comunității și până la evaluarea impactului, cu participarea largă a tuturor factorilor interesați.
Consorțiul și-a propus să construiască comunități puternice și legături între roma și alte etnii,
axându-se pe trei direcții de acțiune: îmbunătățirea accesului la servicii de educație, de sănătate și
creșterea capacității de acțiune ale celor 12 comunități.
Astfel, zefiR nu este un nou proiect pentru roma, ci o schimbare de abordare prin care grupurile țintă
din cele trei județe sunt implicate direct în proces atât pentru a construi încredere în comunitate, cât
și pentru a ne asigura că soluțiile găsite sunt sustenabile pe termen lung. Intervenția în fiecare
comunitate este, în primul rând, adaptată nevoilor reale identificate local, dar și intersectorială.
Până la finalul proiectului, avem în vedere ca:
• 1180 de copii să acceseze mai ușor servicii educaționale de calitate la grădiniță și școala
primară și să aibă condiții mai bune acasă pentru a-și face temele;
• 3000 de copii cu vârste între 6 și 17 ani și 700 de 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, regional și național, iar
membrii lor să (re)dobândească stima de sine, capacitatea de a rezolva probleme și
disponibilitatea pentru dialog intercultural.
Rezultate în 2017:
•

12 facilitatori comunitari au primit training în dezvoltare și facilitare comunitară
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•

•
•
•
•
•

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 sprijinite 12 grupuri de inițiativă
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)
Am continuat 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.

Astfel, proiectul ”zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune”, a inclus o componentă de
dezvoltare economică - “SPRING - Sprijinirea participării romilor la viața economică a comunității
prin activități generatoare de venit”.
Proiectul este coordonat de Terre des hommes și implementat în parteneriat cu Fundația PACT și
Fundația NESsT România. Se urmărește promovarea incluziunii economice și împuternicirea celor
mai vulnerabile comunități de romi din județele Olt, Dolj și Gorj prin sprijinirea de activități
economice și antreprenoriale individuale și de grup.
Rezultatele:
Cel puțin 40 de persoane de etnie romă sau aparținând altor grupuri vulnerabile și-au îmbunătățit
capacitatea antreprenorială în contextul unor comunități care își sprijină membrii. S-au realizat
activități generatoare de venituri și afaceri individuale sprijinite, sustenabile și profitabile, în
comunități locale ce înregistrează un procent crescut de persoane de etnie romă sau aparținând altor
grupuri vulnerabile.

Dezvoltare comunitară pentru comunități sănătoase și sustenabile
Durata: februarie 2017 – februarie 2020
Buget: 299 956 USD
Acest proiect este unul strategic pentru dezvoltarea capacității Fundației PACT de a implementa
procese de dezvoltare comunitară în România. Obiectivele principale sunt:
1. Proiectarea și implementarea unui program extins de formare pentru facilitatori de dezvoltare
comunitară.
2. Punerea în aplicare a modelului de intervenție de dezvoltare comunitară la nivel local în 3
comunități sărace și marginalizate, pentru a crește încrederea și capacitatea celor mai
vulnerabile grupuri de a se implica activ în proiectarea și construirea propriului viitor.
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3. Elaborarea și implementarea unui sistem de monitorizare și măsurare a impactului activității
derulate de Fundația PACT pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile sărace și
marginalizate.
4. Dezvoltarea capacității de advocacy a Fundației PACT, cu scopul de a propune schimbări de
politică publică care să favorizeze creșterea calității vieții în comunitățile mici, sărace și
marginalizate.
5. Construirea sustenabilității financiare a Fundației PACT prin strângerea de fonduri și
mobilizarea resurselor din comunitate
Proiectarea și implementarea unui program extins de formare pentru facilitatori de dezvoltare
comunitară
Activitatea de teren de calitate realizată de facilitatorii comunitari este cheia succesului pentru
intervenții de dezvoltare comunitară reușite în comunitățile sărace și marginalizate.
Ca rezultat al procesului nostru de planificare strategică, finalizat în primăvara anului 2016, am
realizat că avem nevoie de facilitatori bine pregătiți și dedicați pentru a lucra în mod consecvent la
nivel local cu scopul de a implica membrii cu adevărat marginalizați ai comunității în intervenția de
dezvoltare comunitară, nu doar persoanele mai vizibile care se află deja în poziție de conducere
formală sau informală.
Astfel, în perioada mai - septembrie 2017 echipa de proiect a planificat și a implementat activități
pregătitoare pentru proiectarea cursului de formare pe termen lung pentru facilitatori de dezvoltare
comunitară.
Aspecte metodologice:
Ne-am dorit ca acest curs de formare să beneficieze de cei 11 ani de experiență a Fundației PACT în
domeniul dezvoltării comunitare și să fie un instrument de transfere către noile generații de
facilitatori comunitari. Expertiza PACT se regăsește în resursele umane utilizate de organizație în
timpul programelor anterioare; acesta este motivul pentru care cei mai buni facilitatori comunitari ai
PACT, manageri de proiect și formatori cu experiență în dezvoltarea comunitară și care și-au început
cariera ca facilitatori comunitari, s-au reunit pentru a proiecta și livra curriculumul de formare pentru
cele 7 module teoretice și practice.
În toamna-iarna anului 2017 am implementat două module teoretice și un modul practic și am
început cel de-al doilea modul practic. Au fost selectați 15 candidați pentru a participa la formare,
dar doar 13 dintre ei au participat la primul modul și la primul modul practic.
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Temele abordate de modulele teoretice sunt: teoriile dezvoltării comunitare și a comunității,
abordarea PACT de dezvoltare comunitară (valori, principii și metodologie), niveluri de participare,
voci neauzite în comunitate, discriminare, echitate socială și mecanisme de combatere a
discriminării, profilul comunității, facilitarea comunitară (ce este și ce nu este un facilitator
comunitar), liderii comunității, dinamica unui grup de inițiativă, legislația care promovează
dezvoltarea în România, evaluarea nevoilor comunitare, advocacy la nivel local și planificarea și
implementarea proiectelor comunitare.
Cele trei localități în care în toamna, iarna lui 2017 s-a început derularea modulelor practice sunt:
Urlați - un mic oraș din județul Prahova, cu un cartier izolat de romi, la aproximativ 100 km de
București, Șoldanu - o comună din județul Călărași, la aproximativ 50 km de București și Căzănești un mic oraș în județul Ialomița, la aproximativ 90 km distanță de București.

Elaborarea și implementarea unui sistem de monitorizare și măsurare a impactului activității
derulate de Fundația PACT pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile sărace și
marginalizate.
În primele nouă luni ale proiectului, am făcut pași importanți pentru planificarea unui sistem de
monitorizare și învățare, pentru a măsura impactul activității noastre dar și pentru a putea adapta
intervențiile noastre la realitățile specifice la nivel local pe care le întâlnim în timpul intervențiilor de
dezvoltare comunitară. Principalele activități realizate sunt:
- Cercetare pentru a afla ce fel de sisteme sau metodologii de M & E au și implementează alte
organizații similare.
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- Schimb de experiență cu Centrul Scoțian de Dezvoltare Comunitară (SCDC), reprezentat de Stuart
Hashagen, care a explicat membrilor departamentului de programe sistemul / metodologia SCDC de
evaluare, învățare și planificare (LEAP – Learning Evaluation And Planning).
- Mădălina Ene, managerul de proiect și Ioana Petrache - doi dintre membrii departamentului de
programe al PACT – au pilotat metodologia LEAP a scoțienilor, pentru a vedea dacă această
metodologie se potrivește intervențiilor în comunitate dar și culturii organizaționale ale Fundației
PACT. Următoarele rezultate au fost obținute după pilotarea LEAP:
1. Înțelegem mai bine nevoile comunităților în care lucrăm
2. Înțelegem mai bine nevoile organizațiilor comunitare
3. Înțelegem mai bine impactul nostru
4. Este clar și agreat cu părțile interesate modul în care ne îmbunătățim metodologia (Ce a
funcționat? Ce nu a funcționat? Ce putem face mai bine / experimentăm?)
5. Există un spațiu organizațional de învățare și reflecție
În concluzie, pentru a atinge rezultatele de mai sus, principalele direcții în care PACT va lucra în
domeniul M & E sunt:
• Stabilirea unor standarde și descriptori și indicatori aferenți pentru CBO, Comunități și Intervenții
PACT, într-o manieră transparentă și participativă, care să implice toate părțile interesate, în special
organizațiile comunitare
• Stabilirea procedurilor și instrumentelor de măsurare la nivel organizațional, ușor de utilizat,
convenite cu toate părțile interesate
Construirea sustenabilității financiare a Fundației PACT prin strângerea de fonduri și
mobilizarea resurselor din comunitate
Pentru a ne asigura sustenabilitatea financiară, în 2017 PACT a organizat un cerc al donatorilor și a
participat la un eveniment organizat de Comunitatea Românilor din Bruxelles. Am participat și la
două evenimente sportive de strângere de fondurilor. Am reușit să creștem numărul de donatori cu
34 și suntem în contact cu alți trei donatori corporații.
Pe parcursul anului 2017, fundația PACT a strâns peste 10.000 USD fonduri nerestricționate - 14.624
USD, din care 11.274 USD provin de la donatori individuali și 3.450 de la parteneri corporativi.

Inspirație pentru viitor
Durată : Februarie 2017 – Martie 2018
Finanțator : AVON Cosmetics România
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Prin acest proiect, vrem pregătim persoane resursă din rural în prevenirea violenței și soluționarea
constructivă a conflictelor și să creștem gradul de informare și nivelul de conștientizare a oamenilor
din comunitățile mici cu privire la consecințele negative ale violenței.
Proiectul ''Inspirație pentru viitor'' a fost finanțat de AVON Cosmetics România în perioada
februarie 2017 - martie 2018 și a fost implementat în două etape. În prima etapă (februarie-aprilie
2017), 45 de tinere din 12 comunități din sudul României( Eșelnița, Ocolna, Negoi, Vârvor,
Bumbești-Jiu, Corbeni, Merișani, Găujani, Spanțov, Lanurile, Mahmudia și Sfântul Gheorghe) au
fost implicate în activități de shadowing de 1 zi alături de femei de succes din diferite domenii:
media, business, instituții publice, antreprenoriat, etc și au participat la un atelier de 1 zi de
dezvoltare personală.

Violența este un fenomen ascuns în mediul rural, despre care nu se vorbește, și este considerată, de
multe ori, normală și necesară.Tinerii sunt o resursă importantă pentru dezvoltarea unei comunități,
fiind agenți cheie ai schimbării sociale, de aceea ne propunem să îi implicăm activ în combaterea pe
termen lung a violenței în comunitățile lor.

În a doua etapă a proiectului, tinerii și persoanele resursă (membri ai grupurilor de initiativă/ong-uri
locale) vor participa la un training de patru zile, după care se vor înscrie la un concurs de idei de
proiect. Proiectele vor viza, la alegere, cel puțin unul dintre cele trei domenii de interes: violența
domestică, violența online și egalitatea de gen. Astfel, vor fi stimulați să fie creativi, să colaboreze,
să caute soluții și resurse.
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Toate ideile de proiect vor fi finanțate, iar prin implementarea proiectelor în comunitățile lor vor
învăța noțiuni elementare despre managementul de proiect, despre mobilizarea comunității și munca
în echipă, vor capata încredere în forțele proprii și vor fi capabili să acționeze ca agenți ai schimbării.
Proiectul face parte din Campania Respectului, iniţiativa Avon de luptă împotriva violenţei
domestice.

Întâlniri virtuale pentru viitorul meu
Durata: martie – decembrie 2017
Proiect derulat în parteneriat cu Telekom România
Adolescenții au nevoie de modele care să îi motiveze și să îi sprijne în drumul
profesional pe care și-l aleg. Tinerii din orașele mari pot participa la diverse
evenimente, ateliere și conferințe, însă tinerii din comunitățile mici din sudul
României nu au astfel de oportunități de învățare.
Prin acest proiect, alături de Fundația Romanian Business Leaders, am dezvoltat un
program educațional „la distanță” pentru 22 de tineri din Bumbești-Jiu (Gorj), Filiași
(Dolj) și Slatina (Olt). În funcție de domeniile de interes menționate de adolescenți,
am ales persoane din business, artă și cultură, IT, HR, jurnalism, medicină și mediul
non-guvernamental, care s-au implicat voluntar. Timp de trei luni, tinerii și mentorii
au avut aproximativ 120 de întâlniri online.
Pentru că tinerii și-au exprimat dorința de a se cunoaște și de a lucra împreună, pe 2526 august am organizat la Craiova un atelier de dezvoltare personală dedicat lor. Timp
de două zile, tinerii din cele trei comunități au învățat prin joacă să se cunoască mai
bine, să recunoască și să gestioneze emoțiile și să aibă mai multă încredere în ei.
De asemenea, în paralel cu activitatea de mentorat, am realizat un mini-serial video
intitulat Mentor pentru viitor. Prin intermediul unor clipuri scurte, 10 antreprenori
născuți în comunități mici au povestit despre experiențele lor de viață și au transmis
mesaje inspiraționale tinerilor la început de drum.
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5. COMUNICARE
Vizita Prințului Charles în Vizurești, Dâmbovița
În a doua vizită oficială în România, în martie 2017, prințul Charles a vizitat și comunitatea din
Vizurești, Dâmbovița, un sat în care Fundația PACT a început să lucreze încă din anul 2010.
Alteţa Sa Regală a vizitat Căsuţa de Cultură, făcută în primul proiect al Fundaţiei PACT în Vizurești,
şcoala, grădiniţa şi dispensarul, a vorbit cu membrii comunităţii şi cu autorităţile locale și a învățat să
facă ornamente din pănuși de porumb de la copiii din sat.

Vizurești este un sat situat la 30 de kilometri de București, parte din comuna Ciocănești, județul
Dâmbovița. Grupul de inițiativă format cu ajutorul Fundației PACT și-a început activitatea în
comunitate cu un plan ambițios: o casă de cultură unde să facă activități pentru copii, pentru a le
oferi șansa la un viitor mai bun.
15

Visul lor a devenit realitate în 2013, cu ajutorul PACT, Habitat for Humanity România și al altor
ONG-uri, împreună cu voluntari din România și din străinătate. În 2014, au obținut o finanțare de la
OMV Petrom, prin programul Țara lui Andrei, și au organizat un afterschool pentru cei mai săraci
copii din sat.
De asemenea, oamenii din Vizurești au mobilizat comunitatea și autoritățile locale pentru reabilitarea
dispensarului, iar într-un alt proiect au strâns fonduri pentru a repara două case în care locuiau familii
foarte sărace.
Pe viitor, ei își doresc să continue proiectele dedicate copiilor.

6. STRÂNGERE DE FONDURI
Cercul Donatorilor 2017
Pe 12 octombrie, am organizat cea de-a șasea ediție a Cercului Donatorilor PACT, un eveniment care
aduce împreună oameni care se implică pentru a crește comunitatea din care fac parte și prieteni ai
organizației care cred în schimbarea de jos în sus.
Împreună cu cei peste 50 de donatori, oameni din comunități și ambasadorii proiectelor, Monica
Deca, Irina Ionescu și Ruxandra Sasu, am strâns împreună peste 12.000 de lei pentru trei proiecte cu
impact: advocacy la nivel naţional pe tema locuirii informale, un eveniment dedicat oamenilor cu
iniţiativă şi organizaţiilor locale din sud şi o tabără de activism civic pentru tineri.

Proiecte susținute
Advocacy la nivel național pe tema locuirii informale. Peste 64.000 de familii din România trăiesc
în prezent în locuințe informale, fără titluri de proprietate sau autorizație de construcție. Legislația
actuală nu face referire la această problemă, ceea ce reprezintă un
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obstacol major în obținerea de fonduri pentru rezolvarea problemei. Donatorii au susținut strategia
gândită de Fundația PACT împreună cu partenerii de proiect, MKBT: Make Better, Grupul de
Inițiativă Valea Corbului, DEP Bumbești Jiu și GAL Reșița, ca parte din planul de advocacy pentru
elaborarea unei propuneri legislative menite să dea soluții viabile.
Eveniment de învățare pentru membrii organizațiilor comunitare. Fundația PACT a lucrat în
peste 150 de comunități din sudul țării pentru a forma echipe de oameni care au cunoștințe și abilități
pentru a schimba în bine comunitățile lor. Ne dorim să investim în continuare în aceste echipe locale
și să le oferim organizațiilor comunitare formate de-a lungul timpului un spațiu comun de învățare și
schimb de experiență, sub forma unui eveniment de împărtășire de bune practici, de analiză și de
inovare.
Tabără de activism civic pentru tineri. Tinerii au acea energie care schimbă locul și sunt resursa
cea mai importantă pentru grupurile de inițiativă pe care le sprijinim la nivel local. Însă, pentru a se
implica, ei au nevoie de susținere, de îndrumare și de instrumente adecvate nevoilor lor. Ne-am
propus să organizăm o tabără pentru 30 de tineri din sate și orașe mici din sudul țării, pentru a-i
motiva să fie activi în comunitățile lor și să aibă mai multă încredere în ei.
Echipa oamenilor cu superputeri
Anul 2017 a adus o premieră pentru Fundația PACT: participarea la primele evenimente sportive. Pe
22 aprilie, doi prieteni ai organizației, Monica Deca şi Andrei Dobre, au deschis sezonul
competițiilor sportive. Ei au participat la Duatlonul de la Buftea și au strâns 1.500 de lei pentru
comunitatea din Vizureşti. Pentru a-şi continua proiectele dedicate copiilor, oamenii din Vizurești au
nevoie de un puţ de mare adâncime care să le asigure apă potabilă la Căsuța de Cultură, singurul loc
din sat unde copiii se pot dezvolta prin ateliere creative.
“Împreună cu Andrei, am făcut echipă la diferite evenimente de alergat ștafetă sau triatlon, iar acum
duatlon. Este pentru prima dată când am primit și am acceptat propunerea de a alătura participării
noastre la concurs și o cauză socială. Am fost în Vizurești, i-am cunoscut pe oamenii frumoși care,
cu pasiune și determinare, se străduiesc să le ofere copiilor de aici un viitor mai bun. Cred că putem
să îi ajutăm împreună!”, a spus Monica Deca.
Echipa de alergători cu superputeri a Fundației PACT a participat apoi la OMV Petrom Bucharest
Half Marathon și la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon. Supereroii noștri, Geanina Surdu, Monica
Deca, Maria Ionescu, Cristina Botezatu, Ionuț Raita, Mihai Cune, Cornel Iancu, Ionuț Valentin Nița
și Marius Cristea, au alergat împreună peste 150 de kilometri și au strâns 6.390 de lei pentru
comunitatea din Vizurești.
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7. RAPORT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN 2017 (EN)
Provisional Budget for 2017
Expenditures

TOTAL

Incomes

TOTAL

ZeriR

710,441

Incomes
Salaries

720,119

*financing Development costs

Total

Mott
PROJECTS COMPONENT

*financing Running costs

1,201,016

Total

171,478

1107257

Strategic Project

168,042

*financing Running costs
FR COMPONENT

188,110

Total
FINANCIAL DEPARTMENT

229609
182,034

16,935

*financing development costs
109515

Fundraising*

42,135

*Will provide support for
organization
131,382

Total
TOTAL Expenditures

96,093

*financing Development costs
GFCF

Total
LOCAL MANAGEMENT
COSTS

Enel

Avon 1 and 2 Project
122180

1,702,541 1,568,560.39

148,285

*Will provide support for
organization
PM Project

53,971

*Will provide support for
organization
Result on 2017

OSI Project

46,072

-133,981
-19000

*Will provide support for
organization
Other Projects*

115,109

*Will provide support for
organization
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TOTAL Incomes

1,568,560
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