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În 2019, Fundația PACT și-a consolidat poziția de actor principal în domeniul 
dezvoltării comunitare în România și a lucrat la dezvoltarea capacității locale în 15 
comunități din Sudul țării, cu focus pe încurajarea cetățeniei active, susținerea 
educației și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru grupuri vulnerabile. 
 
În ceea ce privește perfecționarea practicii de dezvoltare comunitară a Fundației 
PACT, în 2019: 
 

Ø Am continuat proiectul strategic Dezvoltare comunitară pentru comunități 
sănătoase și sustenabile, început în 2017, și am reușit să obținem acreditarea 
Ministerului Educației pentru programul nostru de formare pentru 
facilitatori comunitari. Anul acesta, primii 3 facilitatori formați și angajați de 
Fundația PACT, în urma programului, au lucrat alături de grupurile de 
inițiativă coordonate la implementarea a 3 noi proiecte comunitare în Șoldanu, 
jud. Călărași, Căzănești și Urlați. 

Ø În 4-6 octombrie 2019 a avut loc prima ediție a Taberei de Dezvoltare 
Comunitară, #comunitabăra Valea Mostiștei - un eveniment anual 
organizat de Fundația PACT care tratează importanța abordării participative ca 
proces de identificare de probleme și dezvoltare de soluții în comunități, 
pentru o dezvoltare sănătoasă a societății românești. Evenimentul reunește 
comunitatea oamenilor interesați de metodele și instrumentele specifice 
dezvoltării comunitare, la nivel practic sau teoretic – facilitatori, cercetători și 
teoreticieni în domeniul dezvoltării comunitare, alături de reprezentanți ai 
administrației publice, ai mediului de afaceri și ai societății civile, pentru un 
schimb de idei și soluții privind dezvoltarea sustenabilă a comunităților. 

Ø Am contribuit cu un curs despre dezvoltare comunitară în programul Aspen 
Young Leaders. 

Ø În plus, anul acesta, Fundația PACT a preluat președinția rețelei europene de 
dezvoltare comunitară EuCDN, prin reprezentantul nostru, Mădălina Ene. 

  
În ceea ce privește dezvoltarea capacității locale în 15 comunități din Sudul țării, 
în 2019: 
  
➢ În cadrul proiectului zefiR, am sprijinit dezvoltarea organizațională a 5 asociații 
formate exclusiv din grupuri de inițiativă locale: Asociatia Future Impact, 
Asociatia De Dezvoltare Comunitara Negoi, Gil Ocolna, Asociatia DEP, Grupul De 
Initiativa Polovragi. 
 

* Proiectul zefiR a fost o experienţă fără precedent. Fundaţia PACT a lucrat alături de 
7 alte ONGuri, timp de şase ani, în 12 comunităţi pentru a le ajuta să crească de la 
rădăcini. Şi asta s-a şi întâmplat! Suntem mândri că am sprijinit formarea a 12 grupuri 
de iniţiativă care s-au implicat în toate aspectele proiectului: educaţie, sănătate, 
locuire, dezvoltare economică şi antreprenoriat. 5 dintre aceste grupuri s-au 
transformat astăzi în ONG-uri locale care activează pentru bunăstarea comunităţilor 
lor.Organizațiile care au făcut parte alături de noi din acest consorțiu sunt Terre des 
hommes, Amare Rromentza, Fundația Pestalozzi, Agenția de Dezvoltare Comunitară 
Împreună, Sastipen, Habitat for Humanity și Fundația NESsT.zefiR este un proiect  
 



	

	

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

 
 
➢ În cadrul proiectului Dezvoltare comunitară în Valea Jiului, am continuat să 
oferim facilitare Grupului de inițiativă din comunitatea Colonia de Jos, Vulcan pentru 
a rezolva o parte din numeroasele probleme cu care se confrunta comunitatea. Copiii 
din comunitate au fost cei care au beneficiat direct de eforturile grupului de a le 
furniza activități socioeducative. Împreună cu părinți din comunitate și copii de la alte 
scoli s-au organizat mici ateliere de geografie, scriere, desen și activități ludice iar în 
iunie 2019 a fost organizată o excursie la Alba Iulia în care au celebrat atât ziua 
copiilor cât și marcarea încheierii proiectului. 
 
➢ În 4 dintre comunitățile în care am lucrat în anii precedenți am avut activități de 
consultanță și asistență la cerere pentru grupuri de inițiativă și ONG-uri:  

• Vizurești, jud. Dâmbovița - ONG implicat în proiectul After-school inimi 
deschise Vizurești  

• Valea Corbului, jud Argeș - implicat în proiectul No man’s land și inițierea 
Legii Așezărilor informale  

• Merișani, jud Argeș - implicat în proiectul Aspen Young Leaders Program 
și Comunitabăra Valea Mostiștei 2019 

• Spanțov, jud. Călărași - implicat în proiectul CASPER – Comunitate activă 
pentru o școală performantă, dedicat prevenirii și diminuării fenomenului de 
părăsire timpurie a școlii și stimulării accesului egal și a participării active a 
copiilor la învățământul de calitate, pentru 250 de copii. 
 

➢ În Valea Argovei, jud. Călărași, în luna octombrie, Fundația PACT a organizat 
prima ediție a Taberei de Dezvoltare Comunitară: Comunitabăra Valea 
Mostiștei. În paralel cu organizarea evenimentului, Fundația PACT a întreprins 
activități de consultanță importante pentru comunitatea din Valea Argovei. Acestea 
sunt: 
• Întâlniri de lucru cu reprezentanți ai autorităților locale, ai școlii din Valea Argovei, 
cu Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei și cu membri comunității în vederea 
organizării evenimentului comunitar, Confluențe în Valea Argovei.  
• Consultanță acordată Primăriei Valea Argovei pentru depunerea spre finanțare a 
unui proiect în cadrul Măsurii 2.1, Promovarea și valorificarea produselor și 
activităților specifice zonei, Programului Operațional pentru pescuit și afaceri 
maritime 2014-2020. Primăria Valea Argovei își dorește prin acest proiect să 
achiziționeze dotările necesare în vederea organizării de evenimente publice locale 
anuale. Se urmărește, astfel, creșterea economică din domeniile specifice zonei 
(pescuit, etc) dar și punerea în valoare a tradițiilor locale și utilizarea resurselor 
existente (umane, materiale/imateriale) în comunitate. 
  
➢În Vaideeni, jud. Vâlcea, am lucrat în parteneriat cu Habitat for Humanity România 
pentru construirea a 10 case, în cadrul evenimentului de construire accelerată și 
voluntariat BIG BUILD 2019. Misiunea Fundației PACT a fost una de dezvoltare 
comunitară: mobilizare și conștientizare a problemelor sociale cu care se confruntă 
comunitatea, cu focus pe viitorii beneficiari ai locuințelor realizate în cadrul  



	

	

 
 
Big Build și importanța participării lor în procesul de construire a propriilor locuințe.  
 
➢ În Șoldanu, jud. Călărași, Căzănești, jud. Ialomița și Urlați, jud. Prahova, cele 3 
grupuri de inițiativă active în cadrul proiectului Dezvoltare comunitară pentru 
comunități sănătoase și sustenabile, au încheiat cu success primul lor proiect 
comunitar: 
• Grupul de inițiativă, Creație și Dezvoltare Șoldanu, a organizat timp de 4 luni 
jumătate ateliere de dans, șah, pictură și canto pentru copiii din comunitate. Acestea s-
au încheiat cu spectacolul Visele copiilor susținut pentru întreaga comunitate. 
• Grupul de Inițiativă Comunitară - GIC Urlați, a implementat proiectul ”Stop gunoi, 
Urlați cu noi!” din dorința menținerii curățeniei prin gestionarea corectă a deșeurilor 
și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Urlați. 
• Grupul femeilor din Căzănești, a participat pe parcursul anului la cursuri de literaţie 
şi teatru social, organizate împreună cu asociația Avatar și au început procesul de 
renovare a căsuței de întâlnire și transformarea sa într-un centru comunitar. 
 
 
În ceea ce privește eforturile de advocacy ale Fundației PACT în anul 2019: 
 
➢ A fost promulgată Legea 151/2019 privind așezările informale din România. Noi 
și partenerii noștri am lucrat mult la procesul de documentare și analiză la firul ierbii, 
în comunități mici, unde realitatea locuirii informale e aproape de neînchipuit. Situl 
nostru www.locuireinformala.ro conține detalii despre demersurile noastre. 
Partenerii noștri în acest proiect au fost: MKBT: Make Better, Grupul de Inițiativă 
Valea Corbului, DEP Bumbești Jiu și GAL Resita. De asemenea, o implicare 
importantă a venit din partea deputaților Petre Florin Manole și Adrian Dohotaru care, 
în numele celor 27 de deputați semnatari inițiatori ai proiectului de lege, au depus în 
octombrie 2018 proiectul de lege și l-au urmărit în parcursul său parlamentar prin 
comisii și camere. 
Fundația PACT și MKBT: Make Better, vor rămâne actori implicați în soluționarea 
problematicii locuirii informale în România. Iar munca în teren, pentru aplicarea legii, 
abia acum începe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
În iunie 2019 am lansat programul Active Citizens Fund, alături de partenerii 
noștri: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Fundatia pentru Parteneriat - 
Polgár-Társ Alapítvány, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj 
Napoca și Frivillighet Norge. Facem parte din consorțiul care administrează acest 
program pe o perioadă de 6 ani.  
Programul Active Citizens Fund România își propune să sprijine dezvoltarea pe 
termen lung a societății civile, consolidând rolul său în promovarea participării 
democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului. În cadrul acestuia se vor lansa 
11 apeluri de proiecte, începând din această toamnă, în cele 6 domenii de asistență: 
• Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență; 
• Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare 
pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, 
orientare sexuală sau identitate de gen; 
• Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile; 
• Egalitate de gen și violență bazată pe gen; 
• Mediu și schimbări climatice; 
• Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor; 
 
În ceea ce privește strângerea de fonduri, cea mai notabilă realizare în 2019 a fost 
organizarea celui de-al 7-lea Cerc al Donatorilor Fundației PACT. S-au strâns 30.000 
de lei pentru 3 proiecte de la aproximativ 97 de donatori. 
 
 
 
 


