O casă
decentă

poate rupe cercul sărăciei

4,8 milioane de oameni din România
locuiesc în sărăcie. Dintre aceștia,
1,4 milioane sunt copii.
De 20 de ani în România, lucrăm împreună
cu partenerii noștri pentru o lume în care
fiecare om are o locuință decentă.
Până acum am ajutat peste 67.000 de
oameni să aibă o casă decentă sau să își
îmbunătățească condițiile de locuit.
Peste 32.000 de voluntari, internaționali și
din companiile românești, au muncit alături
de familiile beneficiare la construcția sau
renovarea locuințelor.
www.habitat.ro

Un obiectiv important în strategia

"noastră de CSR îl reprezintă lupta

împotriva sărăciei. Fiecare dintre
noi are dreptul la o casă accesibilă
și un trai decent. Am încheiat un
parteneriat strategic cu Habitat for
Humanity România prin care ne
dorim să îndeplinim visul cât mai
multor familii de a avea o casă
decentă. "
Marco Ho l,
CEO Kaufland România

Cuvânt
înainte
Mario De Mezzo,
Membru în Consiliul Director

(c) Alexandru Pavel

O organizație este cu atât mai solidă cu cât
echipa este mai solidă. Acesta este crezul
după care mă ghidez ca manager. Oamenii
sunt cea mai importantă resursă, motorul ce
duce o organizație spre succes. În toate
joburile mele, acesta este primul obiectiv: să
construiesc echipa. Mă gândesc cum pot să
îmi ajut colegii să crească, să se dezvolte și să
își depășească limitele.
Mă uit la echipa Habitat for Humanity România
și sunt mândru. După trei ani de zile, în care am
fost director național, am reușit să las o echipă
puternică și unită, care să continue cu succes
proiectele începute.
Sunt foarte bucuros că voi putea ajuta în
continuare, din poziția de membru în Consiliul
Director, la îndeplinirea misiuniii Habitat for
Humanity, de care sunt atât de legat sufletește.

Mario De Mezzo continuă
eforturile de eradicare a
locuirii sărăcăcioase din
România ca voluntar, alături
de ceilalți membri ai
Consiliului Director Habitat
for Humanity România Michal Kruzliak și Valentina
Petruș.

Construim
împreună
pentru comunitate
(c) Cristian Șuțu

Peste 650 de voluntari străini și din
companiile românești au muncit la ridicarea
a opt locuințe în Ploiești.
Unii dintre voluntari au străbătut peste
12.000 de kilometri pentru a da o mână de
ajutor celor opt familii beneficiare.
13 voluntari din Japonia au lucrat o
săptămână pe șantier. Pentru a își acoperi
costurile logistice și o donație pentru
proiect, japonezii și-au luat, pentru câteva
luni, joburi part-time.

Partener principal

Parteneri

„Această experienţă mi-a oferit
şansa de a afla mai multe despre
regiune şi despre România. Am fost
foarte surprins să văd România
printre opţiunile de voluntariat,
pentru că mă gândeam că este o
ţară dezvoltată, fiind parte din
Uniunea Europeană.”
Tomoki Takai, teamleader

Construim
împreună
pentru comunitate

(c) Alexandru Pavel

20 de angajați Kaufland au muncit cot la cot
cu Anka și Mihai, pentru a îi ajuta să îi ofere
fetiței lor, Alexandra, o locuință decentă. De
12 ani de când sunt împreună, Anka și Mihai
locuiesc împreună cu părinții lui Mihai
într-un apartament de numai două camere.
Împart camera cu Alexandra, care are astm.
Pe măsură ce crește, nevoia de a avea o
cameră a ei devine tot mai mare.
Cu sprijinul voluntarilor și a unei importante
contribuții din partea Kaufland, cel mai mare
vis al lor, de a avea o casă, se va împlini în
doar câteva luni.
Partener principal

Parteneri

Alexandra are șase ani și este
nerăbdătoare să aibă camera ei

CERC

Centrul de Resurse al
Comunității Boldești-Scăeni
(c) Sorin Dragomir

Centrul comunitar a fost construit cu scopul de
a găzdui programe educaţionale şi sociale
pentru persoanele defavorizate. Proiectul este
unul deosebit datorită specificului clădirii,
independentă față de rețeaua publică de apă,
energie şi gaze.
Au fost folosite materiale tradiționale, precum
baloții de paie folosiți pentru izolarea pereților,
șindrila pentru acoperiș și tencuiala de lut, dar
și materiale inovatoare, precum betonul
permeabil sau fundaţia pe şuruburi metalice.
Centrul a primit numeroase premii din partea
juriilor de specialitate în arhitectură și
sustenabilitate.

Partener principal

Parteneri

• 350 de zile a durat construirea
CERC Boldești-Scăeni
• Peste 1.000 de ore de voluntariat
pe șantier
• 2.000 de baloți de paie
• 20.000 de bucăți de șindrilă
• 3 tone de lut
• 135 metri pătrați de beton
hidractiv, care permite infiltrarea
apei în pământ

Peste 600
de copii
au o locuință mai călduroasă
(c) Andreea Dogar, Greatnews

300 de familii (care au peste 600 de
copii) din Piatra Olt, Bârca, Filiași și
Polovragi au condiții îmbunătățite de
locuit. În 119 case au fost instalate sobe,
care vor face iarnile mai călduroase, iar în
alte zeci de locuințe au fost montate uși și
ferestre de termopan.
Lucrările au fost realizate cu sprijinul
voluntarilor internaționali și români,
precum și cu implicarea familiilor
beneficiare, în proiectul zefiR. Împreună
pentru puterea de acțiune.
www.zefirincomunitate.ro
Partener principal

Parteneri

De-a lungul celor trei ani de
proiect, Habitat for Humanity
a reabilitat și o școală din
Filiași, o grădiniță din Caracal
și acoperișul unuia dintre
cele două blocuri din ghetoul
Carpați din Caracal.
În 2017, alte 24 de familii din
Ghetoul Carpați vor avea un
acoperiș solid deasupra
capului.

Construim
pentru viitor

12 locuințe, Cumpăna

Voluntari din aproape 20 de ţări au ales să
ne ajute să construim viitorul a 12 familii cu
venituri mici din Cumpăna, jud. Constanța.
Una dintre ele este cea a lui Sorin. Are 36 de
ani şi lucrează în port, ca docher. Este
recunoscător că are o slujbă cu care aduce
bani în casă. De multe ori, descarcă marfă
toată noaptea, iar dimineaţa este pe şantier
pentru a lucra alături de celelalte familii
beneficiare şi de voluntari. Nu mai este mult
şi le va putea oferi Danei, soția lui, și Ioanei,
fetița lor de cinci ani, casa la care au visat
toată viața.
Parteneri

„Stăm de mulți ani în apartamentul
părinților mei. Ei sunt plecați la
muncă în Italia și s-ar întoarce, dar
nu prea au unde. Adică au, că e casa
lor, dar noi n-am mai avea unde. Cu
noi este și bunica Danei, care este
paralizată la pat și de care are ea
grijă. Habitat for Humanity este
şansa noastră să avem o casă.”
Sorin, beneficiar

Voluntari
pentru o cauză
5 case, 5 şanse pentru
o viaţă mai bună

În complexul Habitat din Moineşti vor
începe o viață nouă cinci familii, ale căror
locuințe au fost ridicate cu sprijinul
voluntarilor români și a 200 de voluntari
internaționali din Irlanda de Nord, SUA,
Franța, Danemarca, Germania, Elveția,
Norvegia și Marea Britanie.
REWE România a sponsorizat construcția
a trei locuințe în complexul din Moinești,
iar 250 de angajaţi ai companiei au
participat, în perioada aprilie-iunie 2016,
la construcţia caselor.

Partener principal

Parteneri

„Investiția financiară făcută de
REWE România în cadrul acestui
proiect este parte din angajamentul
pe care compania și l-a asumat în a
oferi comunităților în care activează
resurse sustenabile ce pot
îmbunătăți calitatea vieții și de a
crea șanse reale pentru un viitor mai
bun, mai sigur, mai liniștit.”
Daniel Gross,
CEO REWE Group

300 de copii
din sectorul 5 învață într-o școală
la standarde europene
(c) Alexandru Pavel

300 de copii şi 50 de profesori au început
noul an școlar într-un mediu sănătos și
primitor, prin proiectul „O şcoală nouă, un
viitor mai bun”.
Școala se afla într-un stadiu avansat de
deteriorare. De cum intrai în școală, te
întâmpina un miros de mucegai și clor.
Copiii erau predispuși îmbolnăvirii și lipseau
de la școală.
Cu sprijinul ENGIE Romania, finanţator
principal, Școala Gimnazială nr. 125 din
capitală a fost reabilitată și eficientizată
energetic.
Partener principal

„Școala este a doua casă pentru
numeroase generații de copii, de
aceea credem că este important
ca actul educațional să se
desfășoare în condiții decente și
într-un mediu cât mai prietenos.
Ne bucurăm că ENGIE a putut
contribui, atât prin acordarea de
finanțare cât și prin participarea
efectivă a colegilor mei la lucrări,
la construirea unui viitor mai bun
pentru acești copii.”
Amalia Anghel,
Manager Comunicare ENGIE
Romania

O școală nouă,
un viitor mai bun
În perioada vacanţei de vară, voluntari din
SUA și din companii ne-au ajutat să
reabilităm Școala Gimnazială nr. 125 din
București.
40 de voluntari ENGIE Romania au
petrecut pe şantier mai multe zile de
sâmbătă, în care au izolat pereţii exteriori
şi interiori, au vopsit şi au aplicat tencuială
decorativă.
La aceleaşi activităţi au lucrat şi 55 de
angajaţi ai companiei Metropolitan Life
care au venit din 24 de ţări pentru a munci
timp de o zi la renovarea şcolii.
Partener principal

Parteneri

„Cei mai mulți copii provin
dintr-un mediu vulnerabil,
astfel că Metropolitan Life
este încântată să se alăture
Habitat for Humanity pentru a
oferi un viitor mai bun elevilor
și familiilor acestora, precum
și comunităţii din care fac
parte.”
Dirk Ostijn,
CEO, MetLife Europa

BIG BUILD
2015
8 case în doar 5 zile

(c) Alexandru Pavel

Habitat for Humanity România a celebrat
Ziua Mondială a Locuirii, declarată de
ONU, printr-un eveniment impresionant de
construcție accelerată și voluntariat – BIG
BUILD 2015. Opt case au fost construite în
doar 5 zile, în Bacău.
Pe lângă cei 200 de voluntari din SUA,
Irlanda de Nord, Slovacia și din companiile
Dedeman și Holzindustrie Schweighofer,
au muncit pe șantier Speak, ADDA, Cabral,
LORA, Andrei Leonte, Ionuț Iftimoaie,
Proconsul, vedete Prima TV și familiile
beneficiare.

Partener strategic

Parteneri

„Zilnic le oferim clienţilor noştri cele
mai bune soluţii pentru construcţia,
renovarea sau amenajarea casei.
Sunt însă şi familii care nu au şi nu îşi
permit să construiască un loc pe
care să îl numească „acasă”. De
aceea ne bucurăm că 8 familii din
Bacău vor ajunge să descopere
confortul şi siguranţa unui cămin.”
Dragoş Pavăl,
Preşedinte Dedeman

Primul Crăciun
ACASĂ

Daria şi fratele ei, Raul, sunt doar doi
dintre copiii din Bacău care s-au bucurat,
pentru prima dată, de sărbători într-o
casă decentă. Tot pentru prima dată,
Moşul a trecut pe la ei, cu tolba plină de
daruri, cu sprijinul Kaufland.
Alți 96 de copii vor putea să se bucure de
copilărie într-o locuință călduroasă, prin
proiectul BIG BUILD: 40 de case în doar
5 zile.

Partener strategic

Parteneri media

Peste 1.000 de voluntari au
lucrat până acum la
amenajarea șantierului și la
realizarea traselor pentru
pereți și acoperiș. Alți 600
de voluntari sunt așteptați
pe șantierul din Bacău
pentru a construi locuințele
în doar 5 zile.

Parteneri principali

BIKERS FOR
HUMANITY
350 de motocicliști pe șantier

350 de motocicliști au muncit pe șantierul
Habitat for Humanity din Bacău în
evenimentul Bikers for Humanity, pentru a
ajuta familii cu venituri mici să aibă o casă
decentă și accesibilă ca preț.
Evenimentul a fost inițiat de către Cristian
Hrubaru, realizator radio. ,,Ceea ce se
întâmplă la Bacău este un lucru formidabil pe
care sunt convins că motocicliștii îl vor
continua și în anii ce vor urma, iar dacă vom
reuși să strângem cel puțin o dată pe an
atâtea brațe puternice pentru a construi
alături de Habitat for Humanity, deja scopul
nostru este atins.”
Partener strategic

Parteneri

Într-o singură zi s-au folosit :
• 200 de tone de balastru
• 8 tone de ﬁer (care pus
cap la cap însumează 16 km)
• 30 de metri cubi de lemn
• 16 tone de ciment Holcim
Structo Plus

Parteneri principali

ADVOCACY
Schimbări legislative
pentru a ajuta mai mulți oameni

Facem eforturi ca locuirea să devină un
subiect prioritar pe agenda publică
națională, iar fiecărui om să îi fie respectat
dreptul la condiții decente de locuit.
Instrumentăm modificări legislative care să
clarifice situația locuirii sociale, să
soluționeze problema locuirii insalubre și
să o reglementeze pe cea informală.
În acest an, am lucrat la elaborarea
Strategiei Naționale pentru Locuire,
coordonând grupul de lucru pentru locuire
în cadrul Comitetului Coaliția Anti Sărăcie.
De asemenea, am propus și obținut
revizuirea ghidurilor pentru mecanismele
de finanțare din Programele Operaționale,
astfel încât locuirea a devenit o intervenție
obligatorie alături de celelalte acțiuni
integrate.

Ambasadorii mai multor state și-au
exprimat respectul pentru eforturile
Habitat for Humanity România:
Excelența Sa Werner Hans Lauk,
ambasadorul Republicii Federale
Germane, Excelența Sa Derek Feely,
ambasadorul Irlandei, Excelența Sa
Stela Ronner Grubačić, ambasadorul
Olandei, Excelența Sa Gerhard
Reiweger, ambasadorul Austriei,
Excelența Sa Paul Brummell,
ambasadorul Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, Excelența
Sa Tove Bruvik Westberg,
ambasadorul Norvegiei.

Consolidăm
comunități
vulnerabile

(c) Alexandru Pavel

Proiect de consolidare a comunităților
vulnerabile, cu risc ridicat de dezastre
naturale și domestice. Acesta a inclus:
Traininguri pentru 4.500 de elevi de
liceu. Aceștia au învățat, prin simulări și
jocuri, comportamentul ce trebuie avut în
caz de cutremur sau incendiu.
Sprijinirea a 400 de familii ce trăiesc în
zone defavorizate să elimine improvizațiile
care le pun viața și locuințele în pericol
300 de kituri de intervenții, care au fost
disponibile pentru a interveni rapid în
caz de dezastre.

Parteneri

Am oferit informații despre
măsurile care trebuie luate pentru
salvarea vieților și diminuarea
pagubelor în caz de dezastre

sute de oameni au pierdut
toată agoniseala de o viață.

Apele care au inundat în iunie 2016 sute
de case din jud. Bacău au lăsat în urmă
doar suferinţă şi noroi. În casele şi
curţile devastate de viituri au rămas
oameni care privesc cu deznădejde şi
speră să mai poată reconstrui.
Pentru nea Fănică, dar și pentru mulți alți
oameni care trebuie să o ia de la capăt,
am derulat împreună cu Realitatea TV
campania Reclădește speranța. Ni s-au
alăturat companii cu ajutorul cărora vom
aduce alinare pentru 400 de familii.

Partener principal

Parteneri

Nea Fănică (foto) din
comuna Helegiu este unul
dintre sinistrați. La cei 60 de
ani, singurul obiect care i-a
mai rămas din casă este un
fotoliu, pe care se odihnește
după tratamentul cu
citostatice.

O șansă pentru o
viață independentă
(c) Asociația Phoenix Speranța

Aproximativ 200 de tineri până în 25 de ani
din grupuri vulnerabile au șansa de a începe o
viață independentă, cu un loc de muncă și o
casă decentă.
Habitat for Humanity, împreună cu Asociația
Phoenix Speranța și Fundația Velux, vor
reabilita o hală aflată pe terenul fostei Școli
de aviație din Mediaș, unde vor avea loc
activități de economie socială, și vor construi
un bloc cu 15 apartamente sociale.
Perioadă derulare: 2016-2018

Parteneri

Tinerii care vor face parte
din program sunt expuși
excluziunii din cauza
vulnerabilității create de
lipsa școlarizării, sărăcie
extremă, etnie,
dizabilitate etc.

Centrul
comunitar
Buftea
Peste 250 de copii proveniți din familii
dezavantajate social din Buftea vor
primi atenția și îngrijirea de care nu au
parte acasă.
În centrul comunitar ce va fi construit
lângă Școala Gimnazială nr. 4, între 50
și 70 de copii vor primi în fiecare zi
ajutor la teme și o masă caldă.
Alți 200 de copii și părinții lor vor
participa de-a lungul anului la activități
educaționale.
Perioadă derulare: 2017-2019
Parteneri proiect

Clădirea centrului este
proiectată după principiile
eficienței energetice și va
îmbina materiale tradiționale
cu materiale inovatoare, cu
scopul de a avea costuri de
administrare apropiate de
zero. În felul acesta, mai
multe fonduri vor putea fi
investite în programele
educaționale.
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Venituri&Cheltuieli
Venituri

FY2016

Venituri locale
Individuale
Sponsorizări, Finanțări
Alte venituri locale
Fonduri din rețeaua internațională HFHI
Donații voluntari internaționali
Transfer fonduri pentru proiecte
Venituri în fondul pentru umanitate
Alte venituri

FY2015
$2,363,541
$119,449
$2,160,733
$83,359
$1,219,942
$594,113
$625,829
$154,309
$642,068

Total venituri
Cheltuieli

Cheltuieli program
Cheltuieli administra�ve
Cheltuieli comunicare, dezvoltare resurse

Total cheltuieli

$1,524,375
$47,836
$1,462,227
$14,312
$1,341,470
$555,568
$785,902
$1,445,011
$21,451

$1,565,731
$41,736
$1,498,857
$25,138
$1,293,614
$562,483
$731,131
$437,539
$59,725

$4,379,860

$4,332,307

$3,356,609

$1,517,538
$244,259
$176,445

$3,597,424
$257,909
$223,855

$1,818,310
$287,807
$273,431

$1,938,242

Diferențe curs valutar/(pierderi) - favorabile
Excedent/(deﬁcit) ai veniturilor față de cheltuieli

FY2014

$4,079,188

$57,511
$2,499,129

$2,379,548

$254,058
$507,177

-$126,141
$850,920

Balanță
Ac�ve

Numerar și echivalente numerar
Creanțe
Stocuri și producție în curs de execuție
Alte ac�ve circulante
Total ac�ve circulante
Imobilizări corporale/necorporale, net
Ac�ve imobilizate termen lung

Total ac�ve
Pasive

Furnizori
Alte datorii pe termen scurt
Total datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
Total datorii
Rezultatul reportat
Rezultatul exercițiului

Total pasive și rezultat

FY2016

FY2015

FY2014

$1,401,098
$83,264
$1,548,102
$149,367
$3,181,831
$103,466
$1,833,171

$898,367
$110,855
$2,161,534
$23,906
$3,194,662
$236,549
$3,275,690

$905,268
$72,733
$3,356,729
$37,425
$4,372,155
$283,858
$3,292,357

$5,118,468

$6,706,901

$7,948,370

$53,462
$145,941
$199,403
$100,511
$299,914
$2,319,425
$2,499,129

$187,219
$381,526
$568,745
$1,276,697
$1,845,442
$4,354,282
$507,177

$190,802
$654,080
$844,882
$1,552,092
$2,396,974
$4,700,476
$850,920

$5,118,468

$6,706,901

$7,948,370

$0

$0

$0

Total cheltuieli FY 2016
Cheltuieli program
9%
13%
Cheltuieli administra�ve
78%

Cheltuieli comunicare și
dezvoltare resurse

Total venituri FY 2016
Venituri locale
15%

3%

Fonduri din rețeaua
internațională HFHI
28%

54%

Venituri în fondul pentru
umanitate
Alte venituri

Idei de fapte bune azi

Idei de fapte bune azi

Donează
lunar 2 euro
prin SMS la
8844 cu
textul ACASĂ

Redirecţionează
2% din impozitul
pe venit

Idei de
fapte
bune
www.habitat.ro/faptebune
Ia-ţi colegii
într-un
teambuilding
cu o cauză
/habitat.ro

Povesteşte în grupul
tău de prieteni
despre experienţa
pe şantier

/habitweeting

Donează
lunar prin
debit
direct

Donează
prin card
securizat

Înscrie-te ca
voluntar

Recomandă-ne ca
partener de CSR
unei persoane
dintr-o companie
prietenă

/habitatforhumanityromania

Mulțumim partenerilor noștri

Habitat for Humanity România
Str. Naum Râmniceanu, nr. 45 A, et.1,
ap. 3, sector 1, Bucureşti 011616
Tel: 4 021 311 30 25
Fax: +4 037 289 28 61
E-mail: info@habitat.ro

Habitat for Humanity Comănești
Str. Combinatului nr. 14
Comăneşti, 605200 Bacău
Tel: +4 0234 371508
E-mail: office@habitatcomanesti.ro

Habitat for Humanity Cumpăna
Str. Alexandru Alimănișteanu nr. 71,
Cumpăna, Constanța
Tel: +4 0726.398.509
E-mail: mihaela.popa@habitat.ro

