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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 
 
Fundația PACT contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunităților prin încurajarea, 
susținerea și promovarea inițiativelor locale și regionale, a parteneriatului și a 
responsabilității sociale (la nivel de indivizi, companii, autorități și instituții publice). 
 
3. REZUMAT 
 
În cei 12 ani de activitate, Fundația PACT a lucrat în 165 de comunități locale din 
mediul rural și mic urban, a facilitat formarea a 159 de grupuri de inițiativă locală 
oferind sprijin prin facilitare comunitară, formare și consultanță, dar și sponsorizări 
pentru proiecte locale în valoare totală de 2.300.000 lei.  
 
În anul 2018, am elaborat și depus în Parlament o inițiativă legislativă care 
reglementează fenomenul așezărilor informale în România (locuireinformala.ro), am 
finalizat primul program de formare de lungă durată pentru facilitatori de 
dezvoltare comunitară care a fost absolvit de 9 persoane și am început 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 din 
Spanțov, județul Călărași.  De asemenea, din acest an, sprijinim cetățenii din 3 noi 
localități din sudul României să formeze grupuri de inițiativă locale care să 
impulsioneze dezvoltarea sustenabilă a comunităților și am continuat să sprijinim 
inițiativele de advocacy și cetățenie activă în 6 comunități din județele Dolj, Gorj și 
Olt, în cadrul proiectului zefiR (zefirincomunitate.ro). Tot în 2018, am organizat o 
tabără de dezvoltare personală pentru 50 de tineri din grupurile Aflateen și 
continuăm să lucrăm în Valea Jiului, în Vulcan, unde grupul de inițiativă a finalizat 
primul proiect comunitar, realizat cu sponsorizare din partea Fundației PACT- un loc 
de joacă pentru cei 110 copii din comunitate. 
 
 

 



	

	

 

 

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 și-a propus 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 din 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.  
 
 

 



	

	

 
 
 
 
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 Make Better (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. 
 
Ce am făcut în 2018: 
 

• am implicat ONGuri, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și ai 
companiilor private la prime discuții pe tema locuirii informale, în cadrul One 
World Festival România 2018. 

• am început campanii pentru rezolvarea problemelor de locuire informală în 
Reșița, Bumbești-Jiu și Valea Corbului 

• am adus proiectul si obiectivele sale  în stradă la Street Delivery 2018, care a 
avut ca temă smart cities și unde ne-am susținut crezul că un oraș inteligent este 
un oraș care se îngrijește nu doar de locurile reper, ci și de cele marginale și/sau 
marginalizate iar ca să facă acest lucru, e necesar ca mai întâi să le recunoască. 

• în iulie, am organizat o conferință internațională la București, cu tema Soluții 
pentru așezările informale – practici și politici care abordează locuirea 
informală la care au  participat experți de renume internațional în domeniul 
politicilor locuirii și planificării urbane, dar și numeroși reprezentanți ai 
autorităților naționale (MDRAP, ANR), ai autorităților locale, ai ONG-urilor și 
comunităților locale care se confruntă cu problematica locuirii informale sau 
problematici conexe acesteia în România. 

 
 
 



	

	

• am susținut consultări locale pe problema locuirii informale la Valea Corbului 
(Argeș), Bumbești-Jiu (Gorj), Reșița (Caraș-Severin) și Slatina (Olt) unde 
au participat reprezentanți ai mai multor instituții județene și locale, 
parlamentari, membri ai unor organizații non-guvernamentale, precum și 
oameni din comunități informale. 

• la conferința Housing Forum, pe 12 septembrie, organizată de Habitat for 
Humanity în parteneriat cu CeRe: Centrul de Resurse pentru participare 
publică, MKBT: Make Better și Fundația PACT, participanții la atelierul de 
lucru dedicat locuirii informale au contribuit cu idei și propuneri la definirea 
propunerii legislative. 

• am susținut depunerea propunerii legislative dedicate așezărilor informale în 
Parlament, cu implicarea a 27 de parlamentari inițiatori de la diverse partide – 
articol: aici. 

 
Realizări notabile: 

Pe 3 octombrie 2018, la finalul a doi ani de cercetare și acțiuni de conștientizare, 
Fundația PACT și MKBT: Make Better, în parteneriat cu GAL Reșița, Asociația 
DEP Bumbești-Jiu, Grupul de Inițiativă Valea Corbului, au făcut primul pas în 
direcția recunoașterii și a reglementării așezărilor informale din România: 
introducerea în procedură parlamentară a proiectului de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 350 / 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul  sa sau Legea Așezărilor Informale. 

 

 

 



	

	

Dezvoltare comunitară în Valea Jiului  
 
Durată: Noiembrie 2016 - Septembrie 2018 
Finanțator: Enel România 
 
În 2016, am început să lucrăm pentru prima dată în fosta zonă minieră Valea Jiului. La 
sfârșitul anului 2017, Fundația PACT a acordat un mic grant pentru un proiect 
comunitar. În anul 2018 proiectul comunitar a prins viață și astfel, datorită grupului de 
inițiativă, Dăruitorii de zâmbete din colonia de jos, format cu un an în urmă, s-a 
inaugurat un loc de joacă pentru cei 110 copii din comunitate. 
 
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: 
 
În 2016 s-a elaborat un profil detaliat al regiunii și 
în patru orașe mici, Aninoasa, Lupeni, Petrila şi 
Vulcan au fost stabilite parteneriate locale.  
 
În 2017 a fost selectată comunitatea din Vulcan și 
demarat procesul de facilitare comunitară pentru a 
forma un grup de inițiativă locală și parteneriate 
strategice.  Grupul, Dăruitorii de zâmbete din 
Colonia de Jos astfel format a primit o finanțare 
pentru a implementa un proiect comunitar hotărât 
de ei. 
 
În 2018 s-a concretizat proiectul comunitar: un loc 
de joacă pentru cei 110 de copii din comunitate. 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Timp de 3 săptămâni, 30 de oameni au lucrat împreună pentru construirea parcului din 
Vulcan. Sâmbătă, 22 septembrie, în Vulcan, jud. Hunedoara a fost o zi plină de bucurie: 
 

 
 
”Au arătat tuturor că se poate, că împreună sunt puternici. Când unii dintre ei au obosit, 
au venit alții și i-au ajutat. Fiecare membru al grupului a avut rolul său. Copiii au fost 
motorul care i-a propulsat. Zâmbetele, îmbrățișările și energia lor au alimentat adulții. 
Pensulele cu care au vopsit gărdulețul și propriile mânuțe au înveselit atmosfera.”, ne 
povestește Monica Iuliana Oanea, facilitator al proiectului. 
 
Pe viitor, 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 
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. 
 

 
 

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 comunitatea roma, ci o schimbare de 
abordare prin care grupurile țintă din cele trei județe vor fi 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 va fi, în primul 
rând, adaptată nevoilor reale identificate local, dar și intersectorială. 
Ținta proiectului a fost 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. 

 

 
 
Realizările Fundației PACT, în consorțiu: 
 

• 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 care au implementat 29 de 
inițiative locale în parteneriat cu autoritățile locale 

• 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 prin care 200 pe tineri au fost încurajați 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. 

 
În 2018, în cadrul proiectului zefiR, Fundația PACT a: 
 

• Sprijinit financiar și prin consultanță înființarea a 3 afaceri asociative 
(tinighigerie și cultivare de legume)  și 2 afaceri de familie (producție și 
comercializare de legume). 

• Continuat să ofere asistență și consiliere la cerere celor 12 grupuri de inițiativă 
• Ajutat la crearea și dezvoltarea a 5 noi ONG-uri locale prin training și 

consultanță în comunitățile din zefiR 
• Consiliat și susținut inițiative de advocacy și cetățenie activă în 6 comunități din 

județele Dolj, Gorj și Olt 
• Organizat o tabără de dezvoltare personală pentru 50 de tineri din grupurile 

Aflateen – www.zefirincomunitate.ro. 
 

 

 
 
 
 
Dezvoltare comunitară pentru comunități sănătoase și sustenabile 
 
Durata: februarie 2017 – februarie 2020 
  



	

	

Acest proiect are în centrul său perfecționarea practicii de dezvoltare comunitară a 
Fundației PACT prin crearea unui nou program de formare pentru facilitatori 
comunitari, intervenția de dezvoltare comunitară în 3 noi comunități și dezvoltarea 
capacității de evaluare a impactului, advocacy și sustenabilitate financiară. 
  
 Obiectivele generale ale proiectului 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. 

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 

 
Learning event - Perfect Imperfect, martie 2018 
 
Acest eveniment a reunit reprezentanți a peste 50 de organizații din România, Scoția, 
Belgia, Ungaria și Zimbabwe în jurul discuției despre sustenabilitatea organizațiilor 
comunitare.  

 
 
 
Evenimentul "Perfect-Imperfect” a pus în valoare povești despre cum greșeala poate fi 
parte din drumul către o comunitate mai bună. Timp de două zile s-au desfășurat ateliere 
tematice iar la final am organizat o gală în care au fost premiate povești locale despre 



	

	

schimbare în comunitate. A fost un schimb de experiență extraordinar iar participanții 
au rămas cu modele de bună practică pe care le discută în continuare într-un grup online 
ce funcționează ca o rețea de resurse pentru mici organizații comunitare. 
 

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. În anul 2018 acest curs s-a finalizat cu formarea 
a 9 facilitatori comunitari noi. 3 dintre aceștia au început să lucreze în 3 noi comunități 
din Sud: Șoldanu (jud, Călărași), Căzănești ( jud. Ialomița) și Urlați (jud. Prahova). 
 
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 2017 -2018, 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 direcții în care PACT a lucrat 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  



	

	

 
Pașii următori vor implica toate părțile interesate în definirea standardelor și 
descriptorilor. Pentru aceasta, sunt programate întâlniri cu formatorii, consultanții și 
partenerii noștri și întâlniri cu reprezentanții organizațiilor comunitare  
 

Inspirație pentru viitor 
Durată : Februarie 2017 – Martie 2018 
Finanțator : AVON Cosmetics România  
 

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. 
 
În a doua etapă (iunie 2017- martie 2018), 41 de tineri și tinere din 9 comunități 
(Eșelnița, Ocolna, Negoi, Bumbești-Jiu, Corbeni, Merișani, Găujani, Lanurile și 
Mahmudia) au participat la un training de 4 zile la care au învățat despre managementul 
de proiect, violența domestică și cyberbulling si cum să organizeze un eveniment 
comunitar. În baza unui proiect dezvoltat de către tineri, Fundația PACT a finanțat 9 
proiecte comunitare cu câte un minigrant de 2400 de lei. Proiectele comunitare au vizat 
creșterea gradul de informare și nivelul de conștientizare a oamenilor din  
 
 
 
comunitate cu privire la 
consecințele negative ale 
violenței și a principalelor 
modalități de prevenție.     
 
Proiectul face parte din 
Campania Respectului, iniţiativa 
Avon de luptă împotriva violenţei 
domestice. 
 

CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă 
 
Durata: 2018-2020 



	

	

Finanțator: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020 
 
Acest proiect este 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 254 de copii din Spanțov, județul Călărași. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a 
școlii prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active 
a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a 
grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor 
și părinților pentru înlăturarea barierelor din calea participării copiilor la școală vizează 
sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor, dar și implicarea activă a părinților în 
educația copiilor prin activități de consiliere și educație parentală. 
 
De asemenea, se va asigura ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin 
transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv, desfășurarea de activități 
extracurriculare și de educație pentru sănătate, igienă și nutriție. 
 
Totodată, sustenabilitatea instituțională și a programelor educaționale va fi asigurată 
prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali și regionali relevanți și diseminarea, 
transferul și valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul proiectului. 
 
Rezultatele care vor contribui la creșterea impactului sunt: 
 
250 de copii școlari și preșcolari vor beneficia de ameliorarea și diversificarea 
serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare și actualizarea 
infrastructurii educaționale după principiile directoare ale unei metodologii de tip 
„Grădinița și Școala prietenoase” și prin conștientizarea importanței educației prin 
organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 254 de părinți de copii 
preșcolari; 
50 de părinți de copii preșcolari vor beneficia de consiliere și educație parentală; 
 
 
50 de copii preșcolari vor beneficia de sprijin material; 
50 de copii preșcolari și 50 de părinți ai acestora vor participa la activități 
extracurriculare și un program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție; 
30 de elevi vor fi implicați într-un program „Școală după școală”; 
204 elevi vor beneficia de sprijin material; 
204 de părinți ai elevilor vor fi implicați în activități de consiliere și educație parentală; 
204 elevi și 204 părinți vor participa la activități extracurriculare și un program de 
educație pentru sănătate, igienă și nutriție. 
 



	

	

5. COMUNICARE 
 
Gala de la sud la suflet 2018 
 
A doua ediție a galei Fundației PACT, care a avut loc pe 22 martie, la salonul de 
evenimente La Teatru. La Călinescu, a fost dedicată oamenilor care au avut 
încrederea și curajul să schimbe comunități și celor care îi susțin. 
 
La eveniment a participat Excelența Sa Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii în 
România. 
 

 
 
 
 
 
 
Evenimentul prezentat de Dana Gonț, jurnalist Digi24, a adus împreună aproximativ 
100 de invitați din mediul de afaceri, presă, oameni din comunitățile în care lucrăm și 
donatori PACT. 
 
Am premiat oameni care au descuiat visuri, ale căror povești ne-au inspirat, și ne-am 
bucurat de un concert New Vegas Show, o tombolă cu premii și un târg cu produse 
tradiționale din cinci comunități din sudul României: Corbeni, Argeș; Ocolna, Dolj; 
Găujani, Giurgiu; Frâncești, Vâlcea; Câlnic, Gorj. 
 



	

	

Film documentar în proiectul No man’s land 
 
În septembrie, am lansat filmul documentar printr-o campanie online cu sprijinul unor 
bloggeri apropiați - reach-ul pe Facebook a fost de peste 13 000 de oameni. 
 
Film documentar în proiectul zefiR, componenta SPRING 
 
În noiembrie am lansat filmul documentar “Vântul schimbării a început să bată în Sud” 
în cadrul festivalului de film ”Culese din Balcani” ediția 2018. Documentarul s-a 
bucurat de atenție în presă și campania de promovare în online a avut un reach de peste 
20 000 de oameni pe Facebook. 
 

Prezența la festivaluri, conferințe, expoziții 
 
Am participat la festivalul One World Romania și la Street Delivery, am co-organizat 
Housing Forum, am susținut o expoziție foto în Palatul Parlamentului pe tema locuirii 
informale în România. 
 
Prezența în presă pe 2018 a fost de peste 100 de apariții, majoritatea online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. STRÂNGERE DE FONDURI 
 
Gala de la sud la suflet 2018 
 
A doua ediție a galei De la Sud la Suflet a strâns 14.500 de euro din sponsorizări, 
donații și bilete de tombolă cumpărate în timpul evenimentului. 
 
Parteneri principali: OMV Petrom, Kaufland România, Enel 
 



	

	

Parteneri: NHR Agropartners, Blue Air, Iutta, Trapped, Mokko, Cristina Paraschiv, 
Asociația Tinere Vlăstare 2000 din Vaslui, florăria Magnolia, Fundația Principesa 
Margareta a României, Iiana, 2DoGood 
 

Campania 2% din 2018  
 
S-a axat pe tinerii de la sat și nevoia lor de a beneficia de ateliere de implicare civică, 
de dezvoltare personală și de educație financiară pentru a îi încuraja să se implice activ 
pentru binele lor și al comunității din care fac parte. S-au strâns 1500 de euro. 
 

Evenimentul Dine & Give 
 
În iunie am organizat un mic eveniment culinar de fundraising cu Silviana Borza la 
”La Mama” care a gătit pentru pasionații de mâncare tradițională și de povești 
autentice pentru a susține comunitatea din Corbeni, Argeș, să își păstreze tradițiile vii. 
S-au strâns 300 de euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RAPORT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2018 
 

I. Venituri 2018  
Surse finantare / Proiecte Total LEI 
Donatii&Sponsorizari persoane fizice 47381 
Contributii private 0 
Sponsorizari Companii 292740.63 
Sponsorizari externe 681950.48 
Finantari nerambursabile 261302.9 



	

	

Finantari nerambursabile UE 90900 
Alte tipuri de sponsorizari 160037 
Venituri din activitati economice 55842 
Venituri din dobanzi si diferente schimb valutar 27612 
Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial 10357 
VENIT TOTAL 1628123.01 
II. Cheltuieli 2018  
Salarii si beneficii ( toate costurile salariale) 933208.00 
Cheltuieli pe proiecte 111677.18 
Grant-uri pentru comunitate 50870.17 
Cheltuieli administrative 63510.34 
Costuri de Comunicare&PR 49146.17 
Servicii contractate 431661.00 
Alte costuri 66599.78 
Cheltuieli prinvind activitatile economice 23811.00 
TOTAL CHELTUIELI 1706672.64 
Balanță -78549.63 

 
 

 


