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Misiune
Habitat for Humanity lucrează în parteneriat cu oamenii 
de pretutindeni, din toate păturile sociale, pentru 
dezvoltarea comunităţilor împreună cu cei în nevoie, 
clădind şi oferind acces la soluţii de locuire adecvată, 
astfel încât �ecare persoană să poată a�a iubirea lui 
Dumnezeu şi să se dezvolte sănătos şi în demnitate din 
toate punctele de vedere, rupând cercul vicios al sărăciei.

 

Viziune 
O lume în care toţi oamenii au posibilitatea să 
locuiască decent.

Habitat for Humanity este o asociaţie non-pro�t, creştină, de utilitate publică ce lucrează pentru eliminarea precarităţii locuirii şi a lipsei de 
adăpost în România şi pentru contracararea efectelor negative ale acesteia. În misiunea sa Habitat pentru Umanitate este condusă de princi-
piul şi credinţa că eliminarea condiţiilor de locuire sărăcăcioase şi sub-standard trebuie să constituie o problemă de conştiinţă şi acţiune a 
tuturor actorilor sociali şi economici ai comunităţii.

A locui adecvat, decent și sănătos este un drept fundamental al omului. Credem și promovăm ideea conform căreia la baza dezvoltării per-
sonale, profesionale și sociale a oricărui individ și a oricărei familii se a�ă locuirea adecvată. Locuirea este mai mult decât un simplu adăpost 
– ea oferă demnitate, siguranță, echilibru și este fundamentul dezvoltării armonioase a comunităților în care trăim.

Valori
Vedem în asigurarea accesului la locuire simplă şi adecvată un imperativ 
social al oricărei comunităţi sănătoase şi integre.
Promovăm demnitatea umană şi credem cu fermitate că nimeni nu 
trăieşte demn, atâta timp cât aproapele său nu are posibilitatea de a trăi, 
la rândul său, în demnitate.
Considerăm că lucrarea noastră este împlinită, atunci când aduce o trans-
formare profundă din punct de vedere social, economic şi de perspectivă 
într-o comunitate.
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În toate proiectele sale, Habitat încearcă să catalizeze întreaga comunitate în care 
îşi desfăşoară activitatea. Implicarea directă a voluntarilor, a autorităţilor dar mai 
ales a bene�ciarilor în proiectele de construcţie, renovare sau reabilitare este o 
premisă esenţială. 
Materialele şi sumele necesare investiţiilor provin în marea majoritate din donaţii şi 
�nanţări din domeniul privat, iar implementarea efectivă se face cu efortul  nemij-
locit al bene�ciarilor şi a echipelor de voluntari coordonate de Habitat.

În programele de construcţie, renovare sau reabilitare sunt selectate familii în nevoie 
urgentă şi gravă de locuire, fără nici un fel de discriminare socială sau religioasă. Bene�-
ciarii vor lucra efectiv la construcţia viitoarei locuinţe şi vor rambursa strict costurile 
investiţiei într-o perioadă de până la 20 de ani, fără pro�t şi fără costuri suplimentare. 
Sumele se consolidează în „Fondul pentru Umanitate” şi sunt reinvestite integral în alte 
proiecte sociale.
Prin programele conexe de educaţie �nanciară, parteneriate pentru facilitarea incluziu-
nii sociale şi dezvoltarea comunitară, Habitat construieşte mai mult decât case: clădim 
destine, speranţe şi comunităţi. 
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Cu aproape 21 de ani în urmă, într-un decembrie 
neobişnuit de cald, experimentam alături de 4 prieteni şi 
mii de necunoscuţi în Timişoara, fiorul libertăţii şi al 
eliberării de frica de a vorbi.
Trasoarele de pe cerul întunecat al unei zile de duminică 
indicau direcţia sau modul în care puteam să sfârşesc dar 
Dumnezeu a vrut altfel. Apoi, la puţin timp după aceste 
experienţe, am voluntariat mai ‚paşnic’, traducând pentru 
diferite grupuri din afara ţării ce misionau în programe 
social creştine.  Acum 15 ani,  pe această cale, am cunoscut 
şi mai apoi aprofundat Habitat for Humanity vreme de 2 
luni în sudul sărac al SUA.

Împlinindu-se în curând 15 ani de Habitat for Humanity în 
ţara pe care o iubesc, mă uit cu bucurie în urmă la miile de 
conaţionali necăjiţi care acum sunt mai fericiţi, mai 
sănătoşi, mai performanţi la locul de muncă sau la şcoală 
datorită muncii miilor de voluntari dedicaţi şi efortului 
masiv al donatorilor din ţară şi de peste mări şi ţări. Pentru 
că locuinţa zidită din temelii, reparată capital sau 
reconstruită după o altă inundaţie catastrofală le-a asigurat 
un mediu simplu şi decent în care să se dezvolte. Pentru că 
dumneavoastră cei ce citiţi aceste rânduri, împreună cu alţi  
mii de semeni, le-aţi transformat viaţa transpirând la 
ridicarea pereţilor, montarea acoperişului sau pur şi simplu 
devenindu-le prieteni peste ani.

De la ’vlădica’ ministru, fost şef de stat, şef de companie multinaţională 
sau campion olimpic, la ‘opinca’ agricultor, student, macaragiu sau 
operator la call center s-a pus suflet, s-au jertfit timp cu familia şi bani 
personali pentru ca aproapele nostru, necunoscut, să înceapă o viaţă 
nouă. În timp, multe premii de tot felul au dat recunoaştere organizaţiei 
noastre şi oamenilor ei datorită vouă.

Şi asta mă duce la personajul Ţepeş - figură legendară veţi zice – dar nu 
la domnitorul Vlad mă gândesc, ci la un tânăr ce în 1997, într-o 
primăvară rece, la Beiuş, venise pentru 3 săptămâni ca şi voluntar alături 
de alţi 2 prieteni din Piatra Neamţ îndrumaţi să ajute la construirea 
primei locuinţe Habitat din ţară. Beneficiari erau Vasile şi Aurelia, tineri 
săraci stabiliţi în Beiuş şi fiica Ligia. Au locuit 6 ani într-un şopru. 

Acestui Ţepeş complet necunoscut (nu mai reţin prenumele) şi relativ 
sărac aş dori să-i dau recunoaştere în paginile ce urmează – lui, celor 2 
prieteni şi dumneavoastră miilor de necunoscuţi sau, ca să-l citez pe 
Dan Puric vouă, tuturor, România profundă, oameni frumoşi.

Adrian Ciorna
Preşedinte
HFH România

CUVÂNT ÎNAINTE 

Stă în puterea dumneavoastră să schimbaţi vieţile celor lipsiţi de o locuinţă adecvată, să schimbaţi România. Ţepeş, voluntarul modest şi necu-
noscut m-a motivat cu ani în urmă să lucrez mai dedicat în împlinirea misiunii organizaţiei şi în special în di�cilul an �scal 2010 de care este 
vorba în acest raport. După cum domnitorul a făcut istorie naţională, nemţeanul nostru a făcut istorie Habitat.  Şi veţi vedea cum acest raport 
anual vă vorbeşte despre ambasadori, mari sportivi, foşti şe� de stat, executivi importanţi ai unor companii, care toţi sunt urmaşi voluntarului 
Ţepeş. Nu domnitorului, ci acelui necunoscut care a schimbat, cu modestie, vieţi.

Vă invit să continuaţi istoria începută de el, să �ţi fără teamă în a vorbi şi acţiona în favoarea celor fără adăpost, ca împreună să facem din 2011 
şi din anii ce urmează vremuri mai blânde şi mai bune pentru sutele de mii de oameni ai României profunde ce ne aşteaptă. 

Vă mulţumesc că aţi fost (şi sunt sigur că veţi mai �) oameni frumoşi!
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Fie că v-aţi implicat deja, �e că sunteţi doar interesat, Habitat for Humanity România vă mulţumeşte şi vă cheamă alături de proiectele sale. Cu 
�ecare pagină veţi descoperi cum efortul şi investiţia Dvs. au generat destine şi vieţi noi.

Împreună am lucrat la o lume a speranţei, în care totul începe Acasă...

1
Cea mai importantă cifră din 

raportul anual, TU! 

Probabil că în nici unul din anii de când mişcarea Habitat a 
pornit în România, provocările prin care a trecut 
organizaţia nu au fost atât de mari ca în anul financiar 2010. 
Ca organizaţie globală, Habitat for Humanity a resimţit 
puternic efectele reducerii puterii financiare  a  susţinători-
lor şi acest lucru a generat, inclusiv în Habitat pentru 
Umanitate România, o scădere semnificativă a capacităţii 
materiale pentru multitudinea de proiecte planificate. Pe 
de altă parte, dezvoltarea rapidă din anii anteriori a 
organizaţiei în ţară a dus la nevoia de a menţine standarde 
foarte înalte în pofida limitelor inerente atât materiale cât 
şi în domeniul resurselor umane.

Provocările însă, au un mare beneficiu: te obligă să strângi rândurile, să 
gândeşti mai eficient, să îţi testezi sustenabilitatea şi, în primul rând, să îţi 
reaşezi încrederea în credinţa sinceră că în lucrarea la care ai pornit, nu 
lucrezi niciodată singur, ci ai alături ajutorul tăcut a lui Dumnezeu. Şi a 
celor care recunosc  în tine, acel ceva, care schimbă vieţi... pentru 
totdeauna.

Şi iată cum, prin implicarea nebosită a peste 1.600 de voluntari naţionali 
şi internaţionali, prin dedicarea de care au dat dovadă cei peste 60 de 
membri ai staff-ului HFHR, prin sârguinţa celor din Consiliile Directoare, 
care şi-au dedicat continuu ore din timpul personal pentru a coordona 
activitatea Habitat la nivelul filialelor, dar mai ales prin dărnicia parte-
nerilor donatori care au susţinut nemijlocit organizaţia, Habitat for 
Humanity România a reuşit să parcurgă un an dificil, dar împlinit.

De la evenimentul major de construcţie Blitz „Big Build 2009”, (Beiuş, pag. 10), trecând prin evenimente aniversare locale (Cluj, pag. 16), sau prin 
spiritul inovativ pus în aplicare în proiecte pilot curajoase („Casa Bună” – Comăneşti, pag. 19), ajungând la parteneriate realizate pentru a ajuta 
comunităţile marginalizate („O casă, un viitor!” – Bălţeşti, Vânători, pag. 12) sau la investiţii în domeniul asistării persoanelor cu dizabilităţi 
(Izvoarele, Clinceni, pag. 21), Habitat for Humanity România a reuşit să-şi păstreze capacitatea şi forţa de a transforma vieţi şi a reuşit să-şi 
consolideze imaginea de organizaţie pragmatică „hands on” sinceră şi transparentă în tot ceea ce face şi care a început să-şi diversi�ce 
portofoliul pentru a ajunge la cât mai mulţi oameni a căror destin este afectat de condiţiile în care trăiesc.

Însă, dincolo de toate realizările, cea mai importantă cifră este „1”, cel mai important factor din raportul anual este unul singur: anume TU!

Emil Olteanu
Director Naţional
HFH România
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2,000,000
oameni

(400.000 de familii) locuiesc mai bine datorită  
programelor de construcţie, de facilitare a locuirii 

accesibile, de microcreditare şi de dezvoltare 
comunitară derulate de Habitat for Humanity 

International.

74,000
familii din lume și-au îmbunătățit 
condițiile de trai prin programele 

Habitat de construcții noi, renovări 
și reabilitări în intervalul 
iulie 2009 - iunie 2010.

50,000
de locuințe Habitat vor � ridicate în 

următorii 5 ani în Haiti, pentru 
familiile afectate de cutremurul 

din ianuarie 2010.

3,000
de voluntari au participat la proiectul de 

construcție rapidă Jimmy & Rosalynn Carter 
Work Project ce se derulează anual timp de o 

săptămână în diferite locații din lume 
pentru a atrage atenția asupra 

nevoii de locuire decentă 

de adăposturi sunt ridicate în �ecare săptămână în 

Haiti, pentru familiile rămase fără locuinţă după 

cutremurul care a devastat regiunea în ianuarie 

2010.

de adăposturi sunt ridicate în �ecare săptămână în 

Haiti, pentru familiile rămase fără locuinţă după 

cutremurul care a devastat regiunea în ianuarie 

2010.
70

locuinţe ridicate în Haiti din donaţiile 

transmise prin Habitat for Humanity 

România

locuinţe ridicate în Haiti din donaţiile 

transmise prin Habitat for Humanity 

România
3
de familii afectate de cutremurul din februarie 

2010, Chile, vor � ajutate prin reconsolidări și 

construcții de locuințe. 

de familii afectate de cutremurul din februarie 

2010, Chile, vor � ajutate prin reconsolidări și 

construcții de locuințe. 
5000
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Funii folosite în kiturile de construcție livrate de HFHI familiilor din Haiti, pentru reparații imediate.Funii folosite în kiturile de construcție livrate de HFHI familiilor din Haiti, pentru reparații imediate.

HABITAT INTERNATIONAL ÎN CIFRE
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donaţii primite din surse 
locale; bani reinvestiţi în 

comunităţile programelor 
Habitat.

1,170,000
USD

1,400
prieteni Habitat în pagina de 

social media
www.facebook.com/habitat.ro

1,600
de voluntari români și 

internaționali au experimentat 
programul tradițional de 

construcție Habitat.

360
de persoane (123 de familii) incluse 

ca bene�ciari în programele Habitat . Echipe Global Village – tendință în scădere față de 

alți ani a echipelor internaționale care aplică 

pentru voluntariat la HFHR. Cele mai multe aleg în 

continuare zona de nord a țării și decid să ajute 

familiile bihorene alături de �liala Habitat Beiuș.

30

60
Echipe naționale de voluntari, număr 

dublu față de anul �scal precedent 

2008-2009 

45 de locuinţe noi construite alături de 

voluntari şi de familiile bene�ciare

25,000
vizitatori unici pentru noua 

pagină www.habitat.ro  lansată 
în iulie 2009.

370 Articole informative în media tiparită și online despre 

HFHR şi partenerii săi, în care s-au prezentat diferite 

proiecte și inițiative.
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CAMPANII

%

Și în acest an, HFHR și-a mobilizat resursele și a încurajat participarea 
celor cu venituri impozabile în 2009 să folosească sistemul de 
direcționare a 2% din impozitul pe venit pentru a răspunde problemelor 
legate de locuirea sărăcăcioasă.

Campania Ai un venit impozabil? Poți ajuta! a fost derulată atât de către Biroul Național dar 
și de �lialele Habitat din țară prin distribuirea de �uturași, pliante și formulare explicative 
către persoanele care doreau să ajute familiile care locuiesc în condiţii precare sau sunt 
lipsite de adăpost.

În cadrul aceleiași campanii, HFHR a participat în luna mai,  la ONGFest, festivalul național al 
organizațiilor neguvernamentale din România, alături de peste 200 de participanți 
(organizații neguvernamentale, fundații corporatiste, companii implicate în activități de 
responsabilitate socială, instituții publice).

Rezultatul? Am reuşit să strângem în urma campaniei, în toate �lialele Habitat un total de 
2800 de formulare (echivalentul estimat a 140.000 RON) ce vor contribui la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a familiilor bene�ciare Habitat, prin asigurarea accesului la un cămin 
sigur, simplu şi adecvat.

Ai un venit impozabil?

Poți ajuta!
,, ,,CAMPANIA
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În ianuarie 2010, un cutremur de peste 7 grade Richter a afectat grav 
peste 3 milioane de haitieni. HFH International a declanșat imediat o 
campanie globală de solidaritate, axată pe spiritul deschis şi dinamis-
mul miilor de organizaţii Habitat din lume.
 
Imediat după dezastru au fost distribuite persoanelor afectate kituri 
de construcție pentru adăposturi temporare, s-au curățat zonele 
afectate și s-au pregătit șantierele pe care se vor ridica în anii ce 
urmează, 50.000 de locuințe.

Habitat for Humanity România s-a alăturat efortului internaţional de 
ajutorare rapidă a celor afectaţi de cutremur printr-o campanie 
națională implementată între ianuarie-martie 2010. Campania a 
marcat lansarea sistemului online pentru donații al HFHR, prin 
care toți cei solidari cu tragedia din Port-au-Prince, au putut întinde 
concret o mână de ajutor către victimele cutremurului.

În același timp, au fost desfășurate o serie de acțiuni alături de parte-
nerii HFHR soldate cu fonduri destinate construcției de adăposturi de 
urgenţă şi locuinţe tranzitorii pentru cei loviţi de catastro�cul 
cutremur.

Elevii liceului francez Anna de Noailles din Bucureşti au prezentat 
un spectacol destinat strângerii de fonduri pentru susținerea 
sinistraților din Haiti. Veniturile obţinute în urma evenimentului au 
fost donate organizațiilor Habitat for Humanity România și Crucea 
Roșie. 

Copii din 7 centre de plasament bucureştene și-au arătat talentul şi 
ingeniozitatea în confecţionarea de mărţişoare, pentru a ajuta famili-
ile afectate de cutremurul din Haiti. Acţiunea caritabilă declanşată de 
copii a impresionat companiile din  România, care s-au arătat intere-
sate să sprijine iniţiativa copiiilor orfani. Astfel, în cadrul unui târg 
bucureștean, reprezentanţii companiilor Petrom, Danone, JTI au 
achiziţionat 4000 de mărţişoare, pentru a le oferi angajatelor cu 
ocazia zilei de 1 martie. Proiectul a fost derulat cu ajutorul Primăriei 
sectorului 2 iar fondurile strânse au fost direcționate către Habitat 
Haiti.
 

În urma acestei campanii, au fost strânşi peste 
13.000 de Euro, echivalentul a 3 locuinţe de 
urgenţă care s-au construit în Haiti de Habitat for 
Humanity.

În urma acestei campanii, au fost strânşi peste 
13.000 de Euro, echivalentul a 3 locuinţe de 
urgenţă care s-au construit în Haiti de Habitat for 
Humanity.

Fii solidar!

HAITI 2010
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Poză grup voluntari Big Build 2009

BIG BUILD 2009

Între 5 şi 9 octombrie 2009, la Beiuş, judeţul Bihor s-au reunit sub acoperişul unui amplu 
eveniment de construcţie rapidă, voluntari, personalităţi din România şi Irlanda de 
Nord, �guri publice şi valori ale sportului românesc.

Componenta principală a proiectului Big Build 2009 a fost incluziunea socială datorită 
bene�ciarilor proiectului, tineri adulţi dezavantajaţi care au crescut în orfelinatele de 
stat din România. Big Build 2009 a însemnat coagularea în jurul misiunii Habitat a unui 
număr foarte mare de voluntari dar şi de oaspeţi, �e personalităţi publice sau private, 
�e media şi jurnalişti. Prin acest proiect și eveniment, Habitat for Humanity a avut o 
voce puternică şi o expunere vizuală excelentă, lucru care este esenţial pentru promo-
varea mesajului principal al organizaţiei - eliminarea condiţiilor de locuire inumane 
prin implicarea directă a comunităţii respectiv, a voluntarilor. Acoperirea media a 
rezultat în publicarea de peste 80 de articole dedicate Big Build 2009 în presa locală, 
națională și internațională.

Prima zi de construcție BIG a avut loc pe 5 octombrie, zi declarată de Națiunile Unite drept Ziua 
Mondială Habitat, în care sunt aduse în atenţia publică problemele locative ale oamenilor din 
întreaga lume.  Cu această ocazie,  Jan Sorensen, reprezentantul ONU în România, a venit la Beiuș și 
a lucrat pe şantierul Big Build. Totodată, Excelența Sa a lansat cu această ocazie Raportul Dezvoltării 
Umane, raport global elaborat in �ecare an de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Şi fostul președinte Emil Constantinescu dar și șase dintre cei mai mari sportivi români printre care 
Doina Melinte,  Gabriela Szabo, Ruxandra Dragomir, Nicu Vlad, Elisabeta Lipă şi Valeria Răcilă (Van 
Groningen), au sprijinit iniţiativa BIG BUILD și s-au alăturat celor aproape 300 de voluntari  la derularea 
construcției.

A avea acces la o locuire decentă este fundamental pentru o viață nouă, demnă în societate. Sistemele 
guvernamentale de asistență socială din România nu au soluții pentru tinerii care la 18 ani sunt nevoiți 
să se descurce pe cont propriu și sunt frecvent discriminaţi. Soluția proiectului Big Build este în schimb 
durabilă iar prin asigurarea unei locuințe decente situată chiar în comunitatea beiușană, bene�ciarii au 
fost incluși în societate, costurile curente au fost simțitor reduse şi ei au devenit în sfârşit stăpâni pe 
viaţa lor.

Sponsori de eveniment: Fundaţia Vodafone România, RBS, Lafarge, Adeplast, Aviv Imobiliare

 5zile 10case  32bene�ciari  300voluntari români şi internaţionali  125.000 EUR valoarea totală a proiectului

“Sunt foarte fericită că pot să fac parte din echipa de sportivi implicată  în 
proiectul Habitat. Mi-aş dori ca de acum înainte cât mai mulţi oameni sărmani 
din România să se poată bucura de o locuinţă”  Gabriela Szabo.

INCLUZIUNE SOCIALĂ
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LOCUINŢE PROTEJATE

BUILDING HOPE TOGETHER

O altă linie de proiecte derulate de Habitat este cea destinată susţinerii dezinstituţionalizării, creşterii 
calităţii vieţii persoanelor cu de�cienţe mentale şi �zice şi crearea unui model de intervenţie în cazul 
acestor persoane defavorizate, care trăiesc în centre de asistenţă socială clasice, în condiţii improprii. 

Alături de organizaţia Comber Romanian Orphanage Appeal (Comber) am susţinut construirea în 
comuna Izvoarele, jud. Giurgiu, a unei locuinţe protejate, rezidenţiale, pentru 8 persoane cu de�cienţe 
mentale şi asociate. 

Acest tip de locuință este o casă specială destinată persoanelor cu dizabilități ce le asigură acestora 
condiții de existență și autonomie socială. Construcţia cu suprafaţa de 170 mp este proiectată special 
pentru nevoile bene�ciarilor, cu 4 dormitoare, o bucătărie, o cameră de zi şi trei băi dotate cu echipa-
ment special.

Proiectul este desfăşurat cu sprijinul autorităţilor locale şi al Fundaţiei Western Union care a �nanțat o 
parte din proiect și de asemenea, a contribuit cu o echipă internațională de angajați care au voluntariat 
la construcția locuinței. Iar în Ajunul Crăciunului, E.S. Mark Gitenstein  Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la Bucureşti, a participat cu familia ca voluntar la construcția casei. 

“Anul acesta, am voluntariat la Habitat cu 17 colegi din 10 ţări. Cu toţii uniți prin dorinţa de a contribui 
personal la ajutotarea unor oameni care chiar au nevoie de suportul semenilor. Experienţa a fost 
minunată pentru că am trăit satisfacţia rezultatului vizibil imediat”, a declarat Alexandru Bădulescu, 
Country Director Western Union România şi Bulgaria. 

“Anul acesta, am voluntariat la Habitat cu 17 colegi din 10 ţări. Cu toţii uniți prin dorinţa de a contribui 
personal la ajutotarea unor oameni care chiar au nevoie de suportul semenilor. Experienţa a fost 
minunată pentru că am trăit satisfacţia rezultatului vizibil imediat”, a declarat Alexandru Bădulescu, 
Country Director Western Union România şi Bulgaria. 

Bene�ciarii acestui proiect sunt înscrişi în cadrul Directiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu şi în acelaşi timp vor avea acces la servicii 
specializate oferite de Fundatia Comber: îngrijire specializată permanentă, 
activităţi educaţionale, dezvoltarea abilităţilor sociale şi de comunicare, activităţi 
gospodăreşti.

ÎMPLINIM SPERANȚE!

La Clinceni, jud.Ilfov, Habitat construiește o locuință protejată pentru 8 tineri cu 
dizabilități locomotorii sau intelectuale. Implementarea proiectului este efectuată 
de Habitat în parteneriat cu Fundația Motivation România, cu sprijin �nanciar dar și 
prin echipe de voluntari, din partea  Fundaţiei Vodafone România. O astfel de 
investiție în domeniul asistării sociale este realizabilă prin prisma costurilor mult 
reduse datorată sistemului Habitat, care se bazează pe implicarea masivă a 
comunităţii şi voluntarilor.

„Acţiunile de voluntariat împreună cu Habitat-ul sunt literalmente prilej de 
distracţie şi voie bună - pe şantier se munceşte, dar niciodată nu am simţit 
munca pe care am făcut-o drept o corvoadă, deşi de cele mai multe ori pe 
cât este de satisfăcătoare, pe-atât este de istovitoare!” voluntar Vodafone 
România la HFHR

Mai multe despre acest proiect, a�ați în studiul de caz de la pagina 21.
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 „Tuturor membrilor familiei noastre le place să se implice în activităţi de voluntariat”, a 
declarat ambasadorul. El a subliniat de asemenea că îi place să participe ca voluntar la 
activităţile organizaţiei Habitat pentru Umanitate, pe care le cunoaște și susține.

 O CASĂ, UN VIITOR - PROIECT DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ 2009-2011

Dreptul la o locuire adecvată este un drept fundamental al oricărei persoane, �ind descris 
astfel în Carta universală a Drepturilor omului: "Orice persoană are dreptul la un standard de 
viaţă adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea lui şi a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, 
locuinţa, îngrijirea medicală şi servicii sociale necesare. (Art.  25; alin. 1)

Încălcarea acestui drept este evidentă în cazul multor categorii defavorizate din România, însă etnia 
romă iese în evidență la acest capitol. Segregarea rezidențială, evacuările forţate legale sau ilegale, 
condiţiile de locuit precare, rasismul de mediu, accesul scăzut la locuințe sociale, nelegalizarea 
aşezărilor de romi sunt câteva din fațetele problematicii locuirii în comunitățile de romi din 
România. 

Problema este agravată și de faptul că atât statul cât și societatea civilă reacționează inadecvat sau 
deloc la aceste provocări. Nu doar datorită faptului că resursele sunt insu�ciente, ci și pentru că 
subiectul este foarte vast și nu avem "rețete" care să ne ofere cele mai bune soluții posibile.

Însă inacțiunea nu este o soluție și începând cu 2009 am inițiat proiectul "O casă, un viitor" în două 
comunități roma marginalizate, la Bălțești, Prahova și Vânători, Neamț, în care am regăsit toate pro-
blemele de locuire prezentate mai sus. Partenerii noștri sunt Fundația Soros România și primăriile 
celor două comunități. Scopul proiectului este de a oferi un model de intervenție în comunitățile 
roma marginalizate, cu accent pe componenta de locuire.

Lecțiile cele mai importante învăţate din acest proiect, într-un an în care criza economică a 
adâncit vizibil sărăcia famiilor din cele 2 comunități:

   •  viața unei familii se schimbă radical când copiii au un loc în care își pot face temele şi pot    
      duce o viaţă protejată;
   •  transformarea unui hol într-o cameră de baie în care o adolescentă cu dizabilități poate
       avea parte de intimitate și o igienă adecvată e aproape un miracol;
   •  într-o familie în care tatăl are probleme grave de vedere și nu poate munci, mama a 
      completat toate orele de voluntariat obligatorii pentru construcția casei, "fugind" din   
      când în când să-și hrănească copiii;
   •  o comunitate tradițională se mobilizează excelent când are un lider ca bulibașa 
      Codreanu (Vânători), care știe șă-și mobilizeze semenii. 

Toate acestea ne motivează să continuăm proiectele destinate comunităților roma și să 
trecem, împreună cu partenerii noștri, peste obstacolele inerente unui program derulat 
într-o comunitate foarte săracă, în care nu știi exact unde poţi rupe cercul sărăciei. Acestea 
toate pentru ca familiile partenere să poată spune ACASĂ...

Sponsori: Fundația Soros România, Fundația Vodafone România, Fundația Timken (Ploieşti 
şi Canton, Ohio, SUA)

COMUNITĂŢI MARGINALIZATE

case noi construite  

voluntari

familii bene�ciare activ 
implicate în proiect 

10
244

10

case noi construite  

voluntari

familii bene�ciare activ 
implicate în proiect 

10
244

10
În fața casei în care au  trăit până acum, un grup de copii de etnie romă din Vânători, NeamţÎn fața casei în care au  trăit până acum, un grup de copii de etnie romă din Vânători, Neamţ
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 „Tuturor membrilor familiei noastre le place să se implice în activităţi de voluntariat”, a 
declarat ambasadorul. El a subliniat de asemenea că îi place să participe ca voluntar la 
activităţile organizaţiei Habitat pentru Umanitate, pe care le cunoaște și susține.

Tuturor membrilor familiei noastre le place să se implice în activităţi de voluntariat”, a declarat 
ambasadorul. El a subliniat de asemenea că îi place să participe ca voluntar la activităţile 
organizaţiei Habitat pentru Umanitate, pe care le cunoaște și susține.

ADVOCACY

AMBASADORII CONSTRUIESC

În luna octombrie 2009, ES Mark Gitenstein,  Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, ES 
Philippe Beaulne, Ambasadorul Canadei în România, ES Martin Eichtinger, Ambasadorul 
Austriei la Bucureşti şi reprezentanţi ai Ambasadei Olandei la Bucureşti au răspuns a�rmativ 
invitației Habitat. Ei au oferit sprijin efortului de advocacy al organizaţiei şi au acceptat să 
lucreze voluntar timp de două zile, în cadrul proiectului „O casă, un viitor”, dedicat eliminării 
condiţiilor de locuire inumane şi dezvoltării sociale a comunităţii rome din Bălţeşti, Prahova.

,,Ambasadorii Construiesc’’ este un eveniment prin care Habitat a intensi�cat participarea 
reprezentanților diplomatici, a o�cialităților județene și a reprezentanțiilor corporațiilor în 
promovarea ideii de implicare directă în soluţionarea problemelor sociale ale comunităţilor 
în care sărăcia este evidentă şi extremă.

ÎMPREUNĂ PUTEM FACE MAI MULT – HABITAT ȘI WORLDVISION

Habitat for Humanity a semnat anul acesta un acord de parteneriat cu World Vision 
România, destinat măririi impactului inițiativelor celor doua organizații asupra 
copiilor, familiilor și comunităţilor în care cei doi actori ai societății civile acționează.

Ambele organizaţii semnatare ale acordului au la bază valori creştine, desfăşoară 
proiecte de combatere a sărăciei şi au o strategie programatică complementară. 
Partenerii  îşi propun în cadrul parteneriatului atragerea de fonduri de la donatori 
privaţi şi instituţionali pentru realizarea unei dezvoltări sustenabile a comunităţilor în 
care cele două organizaţii lucrează.

La Cluj, �liala Habitat implementează  alături de World Vision România şi FRCCF 
(Fundația Romană pentru Copii, Comunitate și Familie), “Camera de vis a copilariei” un 
prim proiect din cadrul parteneriatului  în care 4 camere de copii vor deveni spații 
confortabile și adecvate pregătirii școlare.„Niciun părinte nu ar trebui să �e forțat să-și crească copilul în sărăcie și mizerie, să 

se lupte să-l încălzească iarna și să găsească de lucru ca să-l poată hrăni. Dându-le 
șanse egale, toți oamenii vor munci din greu pentru a le oferi un viitor mai bun 
copiilor lor. Asta facem și noi aici. Prin spiritul american de voluntariat și de ajutor 
oferit aproapelui, suntem aici să zugrăvim, să batem cuie și să ajutăm această 
comunitate” - ES Mark Gittenstein, Ambasadorul SUA la București

Ambasadorii Canadei, Austriei și Americii alături de unul dintre cei mai mici bene�ciari Habitat din Bălțești, PrahovaAmbasadorii Canadei, Austriei și Americii alături de unul dintre cei mai mici bene�ciari Habitat din Bălțești, Prahova
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Habitat for Humanity trăieşte şi respiră prin munca voluntarilor, �e că sunt voluntari care lucrează la implementarea 
programelor de construcţie şi dintre care mulţi au călătorit mii de kilometri pentru a petrece  timp pe şantier alături de 
bene�ciari, �e că e vorba de cei ce fac parte din comitete sau consilii directoare sau de cei care voluntariază în proiectele 
non-construcţii.

Fiecare dintre voluntari este unic și este parte valoroasă Habitat iar fără ei ne-ar � imposibil să încercăm să eliminăm 
locuirea sărăcăcioasă.

Vă mulţumim pentru că ați fost alături de Habitat în România și de familiile care au nevoie de ajutorul vostru!

 "A fost extraordinar! Un lucru care 
poate să ajute atât de profund 
comunitatea şi individul este de
admirat." 
voluntar Europharm Distribuţie

Voluntariat
Naţional

Global Village (GV) –  este programul de voluntariat Habitat International  care oferă 
oportunitatea de a călători și de a experimenta lucrul în șantierele Habitat din lume.
Voluntarii GV își acoperă integral costurile călătoriei, care diferă în funcție de țară, muncesc 
o săptămână pe şantier şi fac donaţii către proiectul Habitat pentru care voluntariază.

Este programul de găzduire a echipelor de voluntari români, individuali sau 
corporatişti. Programul este constituit dintr-un Team Building a cărui rezultat trece 
mult dincolo de simpla formare a echipei. Oricine poate voluntaria alături de Habitat, 
cu colegii de serviciu, cu rudele sau prietenii, ori cu oamenii de la biserica de care 
aparţine.

Nu uitaţi, 2011 este “Anul european al voluntariatului”. Vă încurajăm să �ți voluntari!



    Birou de trimitere                                                               Nr echipe             Nr voluntari                  Nr ore

  Habitat for Humanity International (SUA)                11                     125  5148
  HFH ECA         3   58  1593
  HFH Germania      4  68  3134
  HFH Marea Britania     3  63  2803
  HFH Olanda      2  40  1430
  HFH Irlanda de nord     2           189  7445
  HFH Irlanda      3  36  1691
  HFH Canada      1  11  737
  HFH Japonia      1  15  1050
  HFH România      60  970  11709

  Total       90  1575  36740

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

„Ne-am emoționat când am văzut condițiile 
de locuire ale familiei bene�ciar. Mi se pare 
inuman să lupți din greu doar să poți avea 
ce să mănânci, nu mai vorbesc de o casă 
nouă. Cu atât mai mult mă bucur că am 
optat să vin în România și să ajut o familie 
să aibă casă.” voluntar Newtoon Shool, 
Irlanda

Echipe voluntari
iulie 2009  - iunie 2010

,,Pot spune că abia după ce am vazut ce înseamnă 
cu adevărat munca pe şantier, alături de aceşti 
oameni şi după ce am vorbit cu câţiva dintre ei, 
mi-am dat seama ce înseamnă cu adevărat să �i 
voluntar: să pui tot su�etul în ceea ce faci alături de 
nişte oameni minunaţi pentru nişte oameni 
deosebiţi.’’ voluntar RBS

,,It's a great program and I would de�nitely recommend this to any and all of my 
colleagues and friends. Habitat is making a positive improvement to the lives of 
poorer people and the thing we take for granted like a roof over our heads is so critical 
to the survival of the bene�ciaries.’’  voluntar Western Union
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• O casă, un viitor, proiect de dezvoltare comunitară implementat de Habitat România și Fundația Soros România este lansat la Bălțești, Prahova  în sprijinul comunităților margin-
alizate.
• HFHR Beiuș inaugurează 20 de locuințe ridicate în cadrul Habitat Romanes – proiect derulat timp de un an la Oradea cu ajutorul a peste 1000 de voluntari.
• HFHR Comănești sărbătorește alături de 20 familii din comunitate, �nalizarea locuințelor ridicate cu sprijnul companiilor Petrom și Isover.
• Este lansată noua interfață a paginii web www.habitat.ro

• Pentru a treia oară pe un șantier HFHR, angajații de la Addleshaw Goddard - una dintre cele mai importante �rme de avocatură din Marea Britanie – lucrează alături de Habitat 
Cluj pentru familiile bene�ciare din comunitate.

• Pentru cel de-al treilea an de parteneriat în bene�ciul familiilor din România, HFHR și Fundația Vodafone România construiesc și reabilitează 43 de locuințe în 9 județe din  țară.
• HFHR și Fundația Soros România extind proiectul O casă, un viitor în comuna Vănători, jud. Neamț, având ca bene�ciari familii roma foarte sărace.

• Big Build 09 -  Evenimentul Habitat al anului are loc la Beiuș, Bihor timp de 5 zile: 10 locuințe sunt ridicate cu ajutorul a 300 de voluntari pentru tineri proveniți din orfelinate, care 
sunt reintegrați astfel social.
• Ziua Mondială a Locuirii este celebrată de HFHR la nivel național prin proiecte derulate pentru eliminarea locuirii sărăcăcioase.
• Filiala Habitat Cluj primește Silver Award for Excellence/Categoria Societate Civilă  la Gala PR Award România, unul dintre cele mai importante și competente clasamente în 
domeniul publicității și comunicării. 
• Începe construcția unei locuințe protejate pentru 8 persoane cu dizabilităţi mentale şi asociate din com. Izvoarele, jud. Giurgiu, în cadrul Building Hope Together  derulat de 
HFHR și Fundația Comber, cu sprijinul Western Union.
• Ambasadorii Construiesc timp de 2 zile pentru și alături de comunitatea de romi din Bălțești, Prahova, în cadrul unui proiect în care personalitățile, autoritățile județene și locale, 
mass-media și opinia publică sunt sensibilizate cu privire la dreptul �ecărui om de a locui decent.

• Filiala Habitat Comănești implementează proiectul ”Gândeşte şi acţionează pentru comunitate” cu sprijinul Petrom, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău și Ovidiu Rom Bacău în 
cadrul căruia sunt derulate activități informale cu membrii comunității în vederea optimizării locurii dar și acțiuni de voluntariat.
• Reprezentanții celor mai importanți donatori HFHR pe anul anterior  – Timken, Lafarge, Petrom și BRD voluntariază la Jimmy and Rosalyn Carter Work Project, în Thailanda.
• Președintele Emil Constantinescu este ales membru al Consiliului Director Habitat for Humanity International (IBOD) . IBOD este organul de conducere  cel mai înalt la nivel 
global al organizației și din el fac parte personalități ca: Edward Bastian, peședintele Delta Airlines,  Ed Schreyer, fost guvernator al Canadei, Anugerah Pekerti, consilier World Vision 
Internațional ș.a.)

• ES Mark Gitenstein,  Ambasadorul  SUA la București participă la un eveniment de construcție alături de familia sa în Ajunul Crăciunului pe șantierul Habitat din Izvoarele, jud. 
Giurgiu.
• Habitat Comănești organizează concerte de colinde alături de voluntarii locali, în urma cărora sunt strânși cca. 2800 USD, pentru familiile asistate de Habitat.
• Gala Partenerilor Habitat Cluj a�ată la prima ediție, celebrează 10 ani de activitate în slujba celor în nevoie de o locuinţă decentă.  Cei mai activi susținători primesc 
recunoaștere și sunt încurajați să sprijine în continuare misiunea Habitat.

CALENDAR
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• Habitat România demarează o campanie națională de strângere fonduri pentru familiile rămase fără adăpost în urma cutremurului din Haiti. Suma �nală, în jur de 20.000,- 
USD, este transferată către Habitat for Humanity Haiti.

• AIESEC Cluj se alătură misiunii Habitat printr-un parteneriat de voluntariat pe un șantier clujean, în sprijinul familiilor sărace din comunitate.
• Ai un venit impozabil? Poți ajuta! În urma campaniei naționale HFHR pentru încurajarea românilor de a-și redirecționa 2% din impozitul pe venit către bene�ciarii Habitat, 
sunt strânse 2800 de formulare în valoare aproximativă de 140.000 RON.

• Filialele HFHR Beiuș, Comănești, Cluj și Craiova participă la Săptămâna Națională a Voluntariatului prin proiecte dedicate susţinerii programelor de voluntariat pe care le 
desfăşoară.
• World Vision Romania şi Habitat for Humanity România semnează un parteneriat  la nivel naţional  menit să crească impactul inițiativelor celor două organizații asupra 
copiilor, familiilor și comunităților în care acestea sunt implicate.
• În apropierea Sf. Paști, Habitat Beiuș construiește cu ajutorul comunității și al voluntarilor internaționali tradiţionala Casă de Paști pentru o familie nevoiaşă din comunitate. 
Anul acesta evenimentul este la cea de-a 11-a ediție. 

• HFHR participă la ONG Fest București  în cadrul căruia primeşte aprecierile Președintelui Senatului României, D-nul Mircea Geoană dar și a altor o�cialități.
• ArcelorMittal si HFHR inaugurează 12 locuinţe cu structură de oţel construite în cadrul proiectului pilot Casa Bună la Moinești, jud. Bacău. Proiectul este implementat de 
�liala Comănești.
• Este lansată platforma de voluntariat online dedicată echipelor corporatiste.  Sistemul este menit să ușureze înscrierea voluntarilor în cadrul programelor derulate de 
organizație.
• Este deschis un nou șantier Habitat pentru comunitatea din Medgidia, jud. Constanța, cu sprijinul material dar și în ore de voluntariat al angajaților și conducerii executive a 
companiei Lafarge, în cadrul unui parteneriat multianual inițiat în 2003. 

• Habitat Beiuș  începe construcția unui centru de zi pentru copiii ai căror părinți se a�ă în di�cultate �nanciară, cu ajutor material din partea companiei Celestica.
• Habitat Piteşti  derulează un proiect de Mentoring desfăşurat pe parcursul a 8 luni în parteneriat cu Universitatea Piteşti şi Centrul de Copii Găvana Piteşti, cu sprijin �nan-
ciar din partea Ambasadei S.U.A. la Bucureşti 
• HFHR devine membru fondator  al Federației VOLUM, o organizație națională care dorește să devină  principala platformă de voluntariat din România. HFHR este ales în 
Consiliul Director al federației.
• Primele 5 locuințe ale proiectului O casă, un viitor, sunt inaugurate la Bălțești, Prahova în cadrul unei ceremonii la care participă autoritățile locale și județene, voluntarii și 
familiile rome bene�ciare.
• Cea de-a treia locuință protejată Habitat începe să �e ridicată prin sprijinul Fundației Vodafone România la Clinceni, jud. Ilfov. La activitățile de construcție participă cca. 
300 angajați Vodafone dar și 7 olimpici români printre care Doina Melinte și Cristian Gațu, veniți să ajute tinerii bene�ciari cu dizabilități intelectuale sau motorii. Proiectul se 
desfășoară cu implicarea și în bene�ciul Fundației Motivation București.
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FAITH BUILD

CASA DE PAŞTE

În anul 2000, Habitat pentru Umanitate Beiuş inaugurează evenimentul „Casa de Paşte” prin 
care cel puțin o familie bene�ciază de o locuinţă în preajma marii sărbători creştine a Învierii 
Domnului. De atunci, a rămas tradiție pentru �liala Habitat să aducă împreună oameni cu 
su�et care ajută o familie ce locuieşte sub-standard, să se poată bucura de lumina învierii în 
casă nouă, simplă şi decentă.

Voluntarii veniți din toată lumea să ridice Casa de Paști, își arată la modul cel mai practic 
respectul pentru porunca creştină a iubirii aproapelui. Prin catalizarea oamenilor, prin 
suportul �nanciar și munca voluntară în sprijinul celor cu dizabilităţi, orfani sau 
marginalizaţi, Habitat demonstrează cât de multă forţă se ascunde în credinţa sinceră a 
�ecăruia dintre noi: este puterea ce izvorăşte din încrederea că sacri�ciul şi smerenia faptei 
bune se întorc înzecit spre viaţa ta şi a comunităţii tale.

 
•   al 11-lea an de când Casa de Paște este inaugurată în Săptămâna Mare; 

•  14 familii ajutate în preajma Sărbătorilor Pascale să locuiască decent; 

•  tot atâtea locuințe ridicate cu ajutorul familiilor bene�ciare și a peste 
500 de voluntari;

•  peste 3000 de ore de muncă petrecute pe șantier alături de familiile 
bene�ciare.

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

,,A fost o bucurie imensă pentru mine când am fost şi eu să ajut alte familii să-şi 
construiască propria casă.  Nu mi-a venit să cred cum s-a lucrat şi cum doar cu voluntarii 
am reuşit să ridicăm o casă în doar câteva zile. Iar dacă mă va ţine Dumnezeu sănătoasă 
o să merg să ajut în continuare alte familii”  Aurora Horge, bene�ciar Casa de Paște 2010.

Voluntarii, autoritățile locale și preotul din comunitate, echipa Habitat și 
prietenii familiei bene�ciarla dedicarea Casei de Paște 2010
Voluntarii, autoritățile locale și preotul din comunitate, echipa Habitat și 
prietenii familiei bene�ciar la dedicarea Casei de Paște 2010
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DE CE ESTE ACEST PROIECT UNUL INOVATOR?

Casa este prietenoasă cu mediul înconjurător deoarece structura de oțel, �ind mult mai  durabilă decât orice 
altă structură similară ca preț, poate � ușor deconstruită și dezasamblată, iar materialele reciclate pe termen 
aproape nede�nit .

Este foarte rezistentă la cutremure și respectă toate standardele europene pentru rezistență la incendii.

Are o performanță energetică înaltă, părțile componente ale structurii de oțel pot � asamblate perfect, iar 
pierderile de căldură se reduc. Facturile la căldură ale familiilor noastre vor � sensibil mai mici peste iarnă.

Panourile solare asigură necesarul de apă caldă mare parte din an. Detalii uneori minore pot afecta major 
bugetul unei familii nevoiaşe unde �ecare bănuţ contează. 

Poate educa comunitățile în care lucrăm, învățându-i pe bene�ciari să folosescă și alte materiale decât cele 
considerate tradiționale în societatea românească.

Ne învață pe noi, ca organizație, să �m din ce în ce mai atenți la calitatea  materialelor și a tehnologiilor cu care 
lucrăm, pentru a le oferi famiilor condiţii de viaţă adecvate şi economice în acelaşi timp.

Exemplul acestei construcţii poate � “copiat” și de alte organizaţii sau comunităţi, devenind un element de 
advocacy în colaborarea cu instituțiile guvernamentale responsabile de politica de locuire în România și care 
pot prelua soluții noi, inovatoare pentru eliminarea  lipsei de locuire în România.

O izolaţie termică mai e�cientă, din materiale moderne, reduce semni�cativ 
costurile familiei cu încălzirea locuinţei. 

Structura celor 4 locuințe este din oțel uşor, o tehnologie încă foarte rar utilizată 
în domeniul rezidenţial în România.

EFICIENŢĂ & INOVAŢIE
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Detaliu structura de metal folosit în cadrul proiectului Casa Bună, Moinești, BacăuDetaliu structură de metal folosit în cadrul proiectului Casa Bună, Moinești, Bacău

Un proiect inovator care respectă valorile noastre a fost „Casa Bună”, lansat în 
2009 cu sprijinul partenerului nostru strategic ArcelorMittal și �nalizat în 
primăvara lui 2010.  În cadrul său au fost ridicate 3 clădiri cu structură de metal, 
�ecare cu 4 locuințe, alături de voluntari din toată lumea.

Parteneriatul nostru a avut valori comune, ArcelorMittal �ind una din companiile 
preocupate de inovație și e�ciența energetică. În urma proiectului, 
implementat de �liala HFHR Comăneşti, 12 familii (48 de persoane  dintre care 
25 de copii) din Moinești, Bacău, locuiesc acum în apartamente noi, în clădiri cu 
structură inovatoare.

CASA BUNĂ
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Sunt cuvinte rostite cu emoție de Doru Sandu a cărui familie este bene�ciară 
Habitat. Casa sa a fost inaugurată în primăvara anului 2010, la câteva luni după ce 
construcția a fost demarată în cadrul unui amplu proiect de voluntariat Habitat.

Dacă acum se bucură de mai mult spațiu, căldură și siguranță, totuși Sandu și Iuliana 
nu pot uita condițiile în care au fost nevoiți să trăiască din cauza sărăciei. Venitul 
familiei estre extrem de modest pentru că doar Sandu lucrează, în timp ce Iuliana 
este casnică și se îngrijește de 5 copii cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani.

Toți 7 erau nevoiți să împartă o cameră nu mai mare de 9 mp, ridicată din lut, fără 
izolație, în care frigul și umezeala erau stăpâne. Patul făcut din bucăţi vechi de lemn, 
ocupa toată camera. O sobă cu lemne din colţul camerei, foarte aproape de pat, le-a 
mai încălzit iernile.  Au trăit mereu fără bucătărie, o singură adâncitură mică într-un 
perete cu plită era folosită pentru a pregăti mâncarea, fără frigider, nici dulap pentru 
farfurii şi ustensile de bucătărie, pentru că oricum nu ar � avut ce să ţină în el.

Casa lor nu avea apă curentă, în curte nu exista nici măcar o fântână �ind astfel 
nevoiți să meargă după apă zilnic, la vecini. Cada unde se spălau era o vană pe care 
o umpleau cu apă încălzită la focul încropit în mijlocul curţii. Toaleta era în spatele 
curţii, degradată. Mică până şi pentru băiatul de 10 ani care intra aplecat. 

Povestea lor este drama a peste 150.000 de familii care locuiesc în condiţii inumane 
în România.

Au fost selectați  în vara anului 2009 ca familie parteneră Habitat și de atunci Sandu 
a fost nelipsit din șantier, după servici sau în zilele libere sau când veneau voluntarii 
să-l ajute să-și ridice casa. A fost o ocazie unică pentru el să ofere copiilor săi o 
locuință în care toți să trăiască sănătos.

„Trăiesc o mare bucurie, să văd ridicată casa pentru 
care am lucrat alături de oameni minunaţi. Nu pot 
exprima în cuvinte ce simt eu şi familia mea astăzi. 
Mulţumesc din su�et tuturor celor care ne-au ajutat şi 
Dumnezeu să vă ajute.” 

O poveste cu happy-end:
Familia Doru, Bechet, Dolj

ÎN SFÂRŞIT, ACASĂ!

20 Odată cu noua locuință Habitat, copiii familiei Doru din Bechet au șansa să se dezvolte sănătos.Odată cu noua locuință Habitat, copiii familiei Doru din Bechet au șansa să se dezvolte sănătos.



Laura Badea, campioană olimpică la scrimă şi voluntar Habitat for Humanity RomâniaLaura Badea, campioană olimpică la scrimă şi voluntar Habitat for Humanity România

8 tineri care au nevoie de un cămin nou. 

Edi, Crina, Stelian, Mihaela, Ancuţa, Nicoleta, Florin, Daniela sunt aproape sau au trecut de 
vârsta de 18 ani. Până acum, o parte din ei au locuit în centrul de plasament din Tâncăbeşti, 
a�at în plin proces de dezinstituţionalizare. Acum au nevoie de un cămin nou, care să le ofere 
tot confortul necesar vârstei lor şi, mai mult decât atât, o viaţa independentă, pe care o pot 
obține oferindu-și sprijin reciproc.  

DE CE ACEST PROIECT?

În România, tinerii cu dizabilități, �e ele intelectuale sau motorii, sunt deseori împinși la 
marginea societății, neoferindu-li-se șansa de a face parte din comunitate, de a � integrați 
social şi profesional. Situația lor devine și mai critică după ce împlinesc 18 ani, când unii dintre 
acești tineri, a�ați în centre de plasament, sunt puși în situația de a se descurca pe cont 
propriu, fără nici un fel de asistență. Această situație s-a îmbunătățit în ultima perioadă, dar 
una din problemele cele mai grave ale acestor tineri rămâne lipsa unei locuințe adecvate, în 
care ei să poată trăi independent, cu asistență minimă. 

Încercând să răspundem acestui subiect ne-am alăturat iniţiatorului proiectului, Fundaţia 
Motivation România, „punând la bătaie” expertiza noastră în a construi case decente şi simple, 
cu ajutorul voluntarilor şi a bene�ciarilor noştri.  Proiectul nu se reduce la construirea casei, ci 
el este unul integrat: cei 8 tineri se vor bucura de serviciile Motivation adecvate nevoilor lor: 
stagii de instruire pentru viaţa independentă, integrare pe piaţa muncii, ateliere protejate 
autorizate, recuperare medicală, servicii rezidenţiale de îngrijire şi educaţie a copiilor si 
tinerilor cu dizabilităţi severe dezinstitutionalizaţi. Pentru a deprinde abilităţi de viaţă 
independentă, ei vor � asistaţi zi de zi de 3 persoane cu dizabilităţi locomotorii, angajaţi ai 
Motivation, care vor � instructorii lor şi vor încerca să le ofere un model de reuşită şi de voinţă.

PLANIFICARE

Iniţiatorul proiectului a fost Fundaţia Motivation România, noi ne-am alăturat în etapa de 
construcţie, iar Fundaţia Vodafone România a susţinut integral proiectul, atât �nanciar, cît şi cu 
echipe de voluntari 
Ce am plani�cat? 
    •  Componenta de construcţie: casa de tip duplex cu 2 nivele, alcătuită din șase camere, două    
       bucătării și patru băi, dotate cu echipament special necesar bene�ciarilor.
    •  Voluntariatul echipelor Vodafone, care s–au înscris la această acţiune cu ajutorul unei 
       platforme online creată de noi. 
    •  Planificarea campaniei de comunicare, în cadrul căreia am invitat pe şantier  sportivi celebri    
       care sunt alături de aceşti tineri şi la jocurile Special Olympics deoarece o parte din tinerii   
       bene�ciari sunt, la rândul lor, laureaţi ai jocurilor ,,Special Olympics’’

IMPLEMENTARE

Construcţie: 
Pentru noi construcţia a fost una complexă şi plină de provocări pentru că structura casei a fost 
special adaptată pentru cei 8 tineri: stâlpi suplimentari de susţinere a casei, rampe pentru 
cărucioare, echipare specială a băilor etc.

Etapa a fost inițiată de partenerii noștri, care au obţinut, înaintea începerii construcției, terenul și 
autorizațiile legale. Construcția propriu-zisă alături de voluntari și bene�ciari ( care au efectuat 

LOCUIRE PROTEJATĂ
INTEGRARE SOCIALĂ
STUDIU DE CAZ
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Comunicare:
Campaniile de comunicare sunt importante pentru că ne ajută să atragem 
susţinători dar şi să atragem atenţia asupra problematicii generate de lipsa locuirii 
adecvate. Cu cât un proiect este mai vizibil, cu atât mai multe persoane ni se 
alătură. De aceea am invitat alături de noi jurnalişti, care au putut să-i cunoască pe 
tinerii bene�ciari şi să le înţeleagă nevoile, precum şi sportivi celebri, printre care 
Doina Melinte, Violeta Beclea-Szekely și Cristian Gațu, cu un puternic rol de exem-
plu în societate. 

EVALUARE

Proiectul se va termina în iarna lui 2010 şi cei 8 tineri se vor muta în casa nouă 
după ce primăria Bragadiru va ajuta la conectarea locuinţei la utilităţi, legalizare şi 
autorizare. 
Prezenţa jurnaliştilor, a voluntarilor şi a sportivilor pe şantier a dat tinerilor bene�-
ciari putere şi bucurie. Bucuria de a participa, de a � alături de oameni care îî 
sprijină și îi apreciază. Iar pentru voluntari și oaspeți, proiectul, din nou, a fost o 
lecție de putere și curaj, puterea de a răzbi în viața prin forțe proprii și a � parte 
activă a unei societăți care, deseori, te respinge.

500 de voluntari. Team Building cu Înţeles. 
Voluntariatul este inima organizaţiei noastre, este una din valorile care ne de�nesc 
și ne ghidează în programele noastre. Acest lucru a fost dovedit încă o dată în 
proiectul Clinceni; mai mult de 80% din casă a fost construită cu ajutorul volun-
tarilor care zilnic, s-au transformat în „muncitori necali�caţi” supravegheaţi de 
specialiştii noştri. Așa cum spune unul din colegii noștri „voluntarii vin aici 
necali�cați și pleacă cu o diplomă de specializare: dulgher, �erar-betonist, 
zugrav...În plus, își lasă o parte din su�et în casa pe care o construiesc... ”

Echipele au fost instruite zilnic cu privire la sarcinile de realizat, în funcție de 
�ecare etapă a proiectului, li s-a prezentat proiectul şi istoria celor 2 organizaţii şi, 
de asemenea, au fost instruiţi cu privire la standardele de securitate. De aseme-
nea, voluntarii au lucrat alături de bene�ciarii proiectului, conştientizând mai bine 
importanţa acestei locuinţe pentru ei şi cunoscând şi modul de viaţă al acestora. 

Zilnic, echipe de 20-25 de angajați Vodafone au ridicat casa de la nivel de fundație până la acoperiș. Apoi a 
început izolarea, tencuirea, �nisarea... Evaluarea de �nal?
•  O casă construită aproape în întregime de voluntari, cu supravegherea specialiștilor Habitat
•  Mult, mult suflet așezat la temelia noului cămin
•  500 de ”muncitori necalificați” au obținut o ”specializare” în construcții
•  Team Building cu Înțeles – o experiența care face echipa de voluntari mai coezivă, mai pregătită să facă față  
   provocărilor
•  O experiență care transformă nu doar viața beneficiarilor, ci și a tuturor voluntarilor

 „Programul mi se pare o experienţă de viaţă din care am rămas cu foarte multe lucruri. Proiectul de 
construire şi ajutorare a oamenilor cu nevoi speciale mi se pare extraordinar, un exemplu de urmat.”

Parteneriat 
4 parteneri au fost parte a  acestui proiect: Fundația Motivation, Habitat for Humanity, Fundația Vodafone 
România, Primăria Bragadiru.  Proiectul nostru nu ar � putut � dus cu bine la capăt dacă unul dintre acești 
parteneri ar � lipsit. Fiecare dintre noi am avut un rol clar, care a pus o bucățică în puzzle-ul proiectului: 
fundația Motivation a inițiat proiectul și oferă suport continuu celor 8 tineri, noi am construit împreună cu 
voluntarii și bene�ciarii, Fundația Vodafone ne-a sprijinit �nanciar și cu echipe de voluntari, iar primăria 
Bragadiru a facilitat obținerea terenului și conectarea la utilități. 
Întotdeauna Habitat for Humanity lucrează prin parteneriate,  crede cu adevărat în ele și, deși acest termen e 
uneori devalorizat, pentru noi rămâne central.

Florin este un tânăr vesel şi prietenos, în vârstă de 17 ani,  transferat din centrul de plasament Tâncăbeşti în iunie 
2004 la Motivation. Florin nu-şi cunoaşte familia naturală. Doar bunica îl ştie, dar nu vrea să-l viziteze.

Din cauza dizabilităţilor ce nu-i permit să se dezvolte normal şi a problemelor de comportament, Florin urmează 
cursurile unei Şcoli Speciale din Bucureşti. După sosirea sa la Motivation, el a fost inclus în programul de reabilitare 
al Centrului de Zi, lucrează cu un logoped și cu un psiholog pentru a încerca să-şi dezvolte simţul auto-controlului şi 
pentru a-şi îmbunătăţi comportamentul. 

Florin realizază obiecte din ceramică, lumânări şi decoraţiuni din ipsos. Cu toate acestea, ceea ce îl încântă cel mai 
mult sunt activităţile �zice – sport, grădinărit, etc. Activităţile sportive din cadrul Olimpiadelor Speciale sunt activita-
tea preferată a lui Florin, pentru că are ocazia să-şi folosească toată energia, să-şi facă prieteni şi să-şi dezvolte 
spiritul competitiv. În plus, el a participat la Jocurile Mondiale de Iarnă ale Olimpiadei Speciale în Boise, Idaho, SUA, 
unde a câştigat o medalie de bronz şi de două ori locul şase la schi alpin.
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Anul 2010 a fost unul greu atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru organizaţiile neguvernamentale a căror 
strângere de fonduri se bazează pe parteneriatul cu companii din România şi străinătate. Suntem una din 
organizaţiile care au reuşit să facă o diferenţă în comunităţile în care lucrăm doar pentru că am avut alături de noi 
parteneri corporatişti puternici, care ne-au sprijinit cu bani, cu echipe de voluntari şi mai mult decât orice altceva, 
cu mult, mult su�et. 

Şi în 2010 partenerii noştri tradiţionali: Vodafone, Lafarge, Arcelor Mittal, BRD, Western Union, RBS, Baumix, 
Europharm, CitiBank, Whirlpool au „transpirat’’ alături de noi şi familiile-partener, trecând prin experienţa constru-
irii sau renovării unei case şi, implicit, la schimbarea vieţii unei familii. Pentru că o casă înseamnă mai multă 
căldură, o cameră separată pentru copii astfel încât să-şi poată pregăti lecţiile în linişte, o igienă mai bună, relaţii 
mai strânse…Toate acestea au fost aduse în viaţa familiilor şi a comunităţilor cu ajutorul acestor parteneri puter-
nici, care au decis să ne �e alături chiar în momente foarte di�cile economic, când bugetele de training, HR, CSR, 
marketing sunt primele “sacri�cate”. 

În anul care a trecut am avut bucuria să câştigăm alături de noi şi parteneri noi, ca Saint Gobain şi Gebruder Weiss, 
care prin contribuţie inkind, ne-au ajutat să ducem la capăt proiectele de construcţii şi non-construcţii. 

Datorită partenerilor noştri Habitat a devenit mai bun pentru că am învătat, sfătuindu-ne şi chestionând mereu 
impactul pe care îl avem în comunităţi, dacă facem su�cient nu doar pentru famiiile şi comunităţile pe care le 
servim, ci şi pentru toţi cei care ne sunt alături: 
   •  voluntarii noştri pe care îî implicăm într-un Teambuilding cu Înţeles, în care văd cum sub maînile lor se 
      ridică pereţii unei case, iar viaţa familiei asistate se transformă complet
   •  companiile partener care îşi pun amprenta, pozitiv, asupra comunităţii în care îşi desfăşoară afacerile şi devin   
      mai vizibile
   •  familiile care trebuie să genereze  „sweat equity”  în proiectele a căror bene�ciari vor � chiar ele, făcându-le 
      responsabile de destinul lor
   •  echipa Habitat, care nu mai poate � dezlipită de pe şantier, indiferent de cât de frig sau ploaie este...

Dar am şi învăţat, de la toţi partenerii (şi prietenii) noştri corporatişti că putem avea un impact mai mare şi deveni 
sustenabili dacă ne adaptăm mediului şi ne concentrăm şi pe a dezvolta programe integrate, care să adauge 
componentei de locuire mai multă sustenabilitate: implicarea mai vizibilă a familiilor şi  educarea lor pentru a-şi 
gestiona mai bine banii, prevenţie la dezastre, dezvoltare comunitară. Anul trecut ne-a provocat să începem să 
gândim „altfel” şi să concepem lucruri care să aibă un impact din ce în ce mai vizibil asupra comunităţilor şi 
familiilor „noastre”. 

Cu ajutorul partenerilor noştri am ajutat aproape 400 de persoane să poată spune ,,ACASĂ’’.

Vă mulţumim tuturor celor care aţi fost alături de noi în acest an foarte greu şi vă aşteptăm să ne �ţi alături de noi 
şi în anii următori. Pentru că, împreună, să facem un ACASĂ mai bun...

Mona Prisacariu Director RD&C Habitat for Humanity România

FUNDRAISING ŞI DEZVOLTARE RESURSE
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Mona Prisacariu - Director Dezvoltare Resurse & Comunicare, discurs semnare
parteneriat HFHR şi World Vision România, aprilie 2010
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“Este o acțiune extraordinară, să vezi atâția voluntari care 
construiesc într-un ritm amețitor. Ar � bine să se copieze acest 
model și să nu mai avem locuințe ne�nisate, abandonate sau 
deteriorate. Nu-mi rămâne decăt să le mulțumesc celor care 
au participat în cadrul acestui proiect și sunt sigură ca tinerii 
bene�ciari vor avea parte de un cămin primitor, mai ales că și 
ei au lucrat la construcția caselor‘’

ELISABETA LIPĂ
Cea mai decorată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice

DOINA MELINTE
Campioană olimpică la atletism
Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret 

" Salut acest proiect și mă bucur că ne-am alăturat acestei 
inițiative în primul rând pentru că noi, sportivii, 
considerăm că persoanele cu dizabilități, prin faptul că iși 
depășesc în �ecare zi problemele, sunt adevărații 
performeri. Vă reamintesc că anul viitor este Anul 
European al Voluntariatului, o șansă pentru �ecare dintre 
noi să dam o mână de ajutor, să ne implicăm în 
problemele celorlalți”

“Proiectul Big Build al Habitat for Humanity este cea mai mare 
acțiune dedicată Zilei Mondiale Habitat a ONU și nu întâmplător 
am ales ca lansarea ,,Raportului Dezvoltării Umane” să �e făcută 
aici, unde oamenii lucrează pentru ca alți oameni să își schimbe 
viața în bine.”

JAN SORENSON
Reprezentantul ONU în România

GABRIELA SZABO
Campioană olimpică
Triplă campioană mondială la atletism

"Sunt fericită că pot să dau o mână de ajutor în 
acest proiect și să sperăm că de acum înainte și alți 
tineri vor bene�cia de locuințe noi. Personal, mă 
bucur tare mult că sunt aici mai ales că niciodată 
nu mi-a fost teamă de muncă, iar când o faci 
pentru cei de lângă tine, care se a�ă în nevoie, cu 
atât mai uşor este să munceşti."

EMIL CONSTANTINESCU
Președinte al României 1996-2000 și voluntar HFHR din 2007

“Sunt situaţii în care munca umileşte, aşa cum s-a întâmplat în 
perioada comunistă sau în timpurile noastre când oamenii sunt 
plătiţi foarte prost pentru munca lor. Nu este însă şi cazul voluntaria-
tului în scop nobil. Am început ca voluntar la Rădăuţi, apoi la Beiuş, 
după care am lucrat ca voluntar în fruntea unei echipe româneşti în 
Golful Misissippi, ca urmare a efectelor uraganului Katrina. Acolo am 
avut plăcerea să construiesc o casă alături de preşedintele Jimmy 
Carter (preşedinte SUA între 1977-1981). Habitat for Humanity este 
una din cele mai importante organizaţii de voluntariat din lume la 
ora actuală iar de anul trecut am fost ales în Board-ul internaţional 
unde se hotărăşte strategia şi �nanţarea pe plan mondial’’

“După 8 ore de voluntariat, se vede unde ne sunt resursele, 
energia, efortul. Dacă de dimineață șantierul Big Build al 
Habitat for Humanity  era gol, acum sunt peste 200 de 
voluntari și 10 case ridicate. Nu vezi așa ceva în �ecare zi. Mă 
simt onorată să mă a�u aici.”

MONICA TATOIU
CEO Ori�ame



FY2010 FY2009 FY2008

Assets
Cash and cash equivalents $455,106 $787,413 $377,935
Accounts receivables $95,915 $94,592 $44,443
Inventory and work in progress $1,718,881 $1,614,705 $1,394,008
Other currentassets $27,391 $47,702 $108,453
Total Current Assets $2,297,293 $2,544,412 $1,924,839
Property and equipment, net $279,726 $367,884 $309,914
Long term assets $4,535,879 $4,969,563 $5,337,189
Total Assets $7,112,898 $7,881,859 $7,571,942

Liabilities
Accounts payable $201,616 $296,856 $256,497
Other current liabilities $408,528 $344,973 $386,758
Total Current Liabilities $610,144 $641,829 $643,255
Long term Liabilities $2,901,076 $3,212,191 $1,993,707
Total Liabilities $3,511,220 $3,854,020 $2,636,962
Fund balance - prior years $4,027,839 $3,435,030 $3,681,223
Fund balance - current YTD (-$426,161) $592,809 $1,253,757

Total Liabilities and Fund Balance $7,112,898 $7,881,859 $7,571,942

5% 6%

86%

Individuale

Sponsorizări

Fundaţii, instituţii

Alte venituri locale

FY2010 FY2009 FY2008
Venituri
Venituri locale $1,170,639 $1,768,581 $1,475,676

          Individuale $74,727 $107,036 $32,024
         Sponsorizari $1,009,916 $1,203,004 $1,408,416
         Fundatii, Institutii $31,422 $447,694 $35,236
         Alte venituri locale $54,574 $10,847 $0
Fonduri din reteaua internationala HFHI $1,310,192 $1,403,203 $1,642,793
         Donatii voluntari internationali $276,602 $402,556 $251,252
        Transfer fonduri pentru proiecte $1,033,590 $1,000,647 $1,391,541

Venituri in fondul pentru umanitate $672,603 $1,022,150 $1,746,324
Alte venituri $75,183 $124,963 $90,600

Total venituri $3,228,617 $4,318,897 $4,955,393

Cheltuieli
         Cheltuieli program constructie $968,515 $1,824,460 $2,071,970

         Cheltuieli program non-constructie 
         (educatie, consultanta, dezvoltare comunitara) $1,065,788 $753,146 $883,307
         Cheltuieli administrative $439,551 $494,750 $508,385
         Cheltuieli comunicare, dezvoltare resurse. $367,548 $344,093 $325,013
Total cheltuieli $2,841,402 $3,416,449 $3,788,675
Diferente curs valutar (pierderi)/favorabile (-$349,807) $256,261 $87,039
Venituri /(cheltuieli) provizioane (-$463,568) (-$565,900) $0
Excedent / (deficit) al veniturilor fata de cheltuieli (-$426,160) $592,809 $1,253,757

Balanţa

Venituri şi cheltuieli

13%

15%

34%

38%

Cheltuieli program construcţie

Cheltuieli program non-construcţie

Cheltuieli administrative

Cheltuieli comunicare, dezvoltare organizaţională

Total cheltuieli FY 2010

21% 36%

41%

Venituri locale

Fonduri din reţeaua internaţională HFH

Venituri în fondul pentru umanitate

Alte venituri

Total venituri FY 2010

Venituri locale FY 2010

RAPORT FINANCIAR 2009-2010

Asociaţia Habitat for Humanity România, atât la nivel central, cât şi în �liale, a fost auditată în conformitate 
cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), elaborate de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi 
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) de către ECULDA SRL
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BO      DR
BIROUL NAŢIONAL FILIALE HABITAT

Gheorghe Baciu

Membru Board HFHR
Preşedinte al Consiliului
Filialelor HFHR

Feike Dik

Membru Board HFHR

Lucija Popovska

Membru Board HFHR

Don Haszczyn

Vicepreşedinte HFHR
Vicepreşedinte HFH Intl, 
Europa şi Asia Centrală

Adrian Ciorna

Preşedinte HFHR

ECHIPA HABITAT
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Baumix, David si Baias, Betty Ice, OMV Petrom, Danone, Akzo Nobel  HFH CLUJ  Agroalim, Arobs, Vitacom 
Electronics, Misoft Systems, Autoworld Cluj-Napoca, Iulius Mall, Arhimar, Kapoterm, Meteor, PMA Invest, OSUT, 
Planwerk, Hotel Olimp, Raum, City Plaza, Magnoliav HFH BEIUŞ Aviv Imobiliare, Adeplast, Provident, Rompetrol, 
Rigips, Instalsanit, Candore, Pantano HFH CRAIOVA ING Craiova Asigurari de Viata, Groupama Asigurari, Coreal, 
Skoda Craiova, Electroputere Craiova, Getrix SA Craiova HFH COMĂNEŞTI OMV Petrom, Unicredit, Angelo Costa
 

PRAIS Corporate Communications, www.stirileprotv.ro, www.protv.ro, www.acasatv.ro, www.agendaconstructiilor.ro, 
www.fereastra.ro,  www.romanialibera.ro, www.sfatulmedicului.ro, www.trilulilu.ro, www.casamea.ro, www.taraluiandrei.ro

PARTENERI STRATEGICI HFHR

SPONSORI PRINCIPALI HFHR

SUSŢINĂTORI

PARTENERI MEDIA

Worldvision, Ovidiu Rom, Comber, Motivation, Provident, 
Fundaţia de Sprijin Comunitar,  Women Solidarity, 
Serviciul de Ajutor Maltez, FRCCF, 

EI AU SCHIMBAT VIEŢI PARTENERI INSTITUŢIONALI

AUTORITĂŢI PUBLICE

ONG-uri

Consiliul Local Zemeş, Consiliul Local Moineşti, Consiliul 
Local Cluj, Consiliul Local Beiuş,  Consiliul Local Oarja, 
Consiliul Local Bălţeşti, Consiliul Local Vânători-Neamţ,
Consiliul Local Craiova, Consiliul Local Oradea     

CAMERE DE COMERŢ

MULŢUMIM DE ASEMENEA TUTUROR
DONATORILOR INDIVIDUALI.

Camera de Comerţ Americană, Camera de Comerţ 
Germană, Camera de Comerţ Franceză

• OSKAR Capital acordat pe 13 iulie 2009 Fundaţiei Soros şi 
Habitat pentru lansarea proiectului de dezvoltare comunitară 
„O casă, un viitor”

• OSKAR Capital acordat pe 12 octombrie 2009 pentru Habitat 
for Humanity pentru proiectul Big Build `09 dedicat 
construcţiei de case pentru familiile nevoiaşe

• Habitat Cluj - Silver Award for Excellence în cadrul Romanian 
PR Award  ediţia a 7 a pentru campania ,,De 10 ani Habităm 
împreună!”

 

AWARDS
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,,Dinamica programului Habitat pentru Umanitate transformă cu totul 
oraşul - îi aduce o nouă dimensiune; le arată oamenilor cum efortul de 

echipă poate face o diferenţă - comunităţile sunt transformate, iar 
oamenii care au fost parte a problemei devin parte a soluţiei.”

Millard Fuller


