
Mai mult decât case
RAPORT ANUAL IULIE 2010 - IUNIE 2011



Misiune, Viziune, Valori

Cuvânt de început

15 ani de Habitat 

Habitat în România şi în lume

Raport financiar

Proiecte Habitat for Humanity România

Beneficiari 

Voluntariat

Vizibilitate

Planuri de viitor

Echipa Habitat for Humanity România

MISIUNE

VIZIUNE

Habitat for Humanity lucrează în parteneriat cu oamenii de pretutindeni, 

din toate păturile sociale, pentru dezvoltarea comunităţilor împreună cu cei 

în nevoie, prin construirea şi renovarea de locuinţe simple şi prin facilitarea 

accesului la soluţii de locuire adecvată, astfel încât, în comunităţi decente, 

să existe locuinţe decente în care fiecare om să se poată bucura de iubirea 

lui Dumnezeu, să trăiască şi să se dezvolte sănătos şi în demnitate din toate 

punctele de vedere, rupând cercul vicios al sărăciei.

O lume în care toți oamenii au posibilitatea să locuiască decent.

VALORI
CUPRINS

Demonstrăm dragostea şi învăţăturile lui Hristos.

Punem accent pe importanţa locuirii.

Promovăm nevoia de locuire accesibilă.

Pledăm în favoarea celor aflaţi în nevoie de locuire.

Promovăm demnitatea umană.

Lucrăm pentru dezvoltarea transformaţională şi sustenabilă 

a comunităţilor.
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CUVÂNT DE ÎNCEPUT

Întotdeauna catastrofele impresionează. Fie că e vorba de 

victimele produse, de impactul asupra mediului şi al 

comunităţilor sau de solidaritatea umană impresionantă, ce se 

coagulează în jurul ideii de ajutorare imediată. Dezastrele aduc, 

de fiecare dată, la suprafaţă atât ceea ce este mai tragic şi mai 

rău, cât şi – în mod aparent absurd - ceea ce este mai bun şi nobil 

în spiritul uman. 

„Acum, mai mult ca oricând!”
Pentru Habitat for Humanity România (HFHR), anul 2010/2011 a 

fost caracterizat de această dublă valenţă a dezastrelor: pe de o 

parte gravitatea situaţiei în urma inundaţiilor din vara lui 2010, 

pe de altă parte răspunsul atât de prompt şi generos la campania 

„Acum mai mult ca oricând!” lansată de HFHR. Ca organizaţie, a 

fost pentru prima dată când am reuşit să implementăm o 

campanie la nivel naţional, ajutându-ne de mijloace de comuni-

care atât tradiţionale (print, mailing, radio), cât şi moderne (text 

messaging, social media, outdoor). Suma colectată, de aproape 

1 milion de USD, a fost o responsabilitate foarte mare pentru noi, 

dar care ne-a ajutat ca, în perioada de raportare, să 

implementăm unul dintre cele mai vaste proiecte de 

reconstrucţie antamate de Habitat for Humanity până acum în 

România. 

„Şi eu reclădesc speranţa”
Proiectul de reconstrucţie după dezastre, „Şi eu reclădesc 

speranţa”, a devenit un punct istoric în evoluţia Habitat for 

Humanity în România. Peste 450 de familii asistate fie prin 

construcţii complet noi, fie prin renovări şi reabilitări majore au 

însemnat peste 1.200 de persoane, în 4 judeţe, care au reuşit 

să-şi refacă viaţa cu ajutorul celor care ne-au susţinut în campa-

nia noastră. 

În plus, alături de Vodafone, Habitat for Humanity a reconstruit din 

temelii o şcoală primară, iar alături de UNICEF a renovat şi reabilitat alte 

2 instituţii de învăţământ grav avariate din judeţul Botoşani, făcând 

posibil ca anul şcolar să înceapă la timp şi în siguranţă pentru mai mult 

de 500 de copii.

Intervenţia de răspuns la dezastre a fost centrală în activitatea din 

perioada iulie 2010 - iunie 2011, dar nu a fost nicidecum singura. Aşa 

cum de multe ori se întâmplă, cu toate că am plecat de la premisele unui 

buget fragil, în plină criză evidentă de donatori şi susţinători, criză care a 

fost în mod natural ecoul situaţiei naţionale şi globale economice din ce 

în ce mai precare, Habitat for Humanity a reuşit să absolve un an extraor-

dinar de bun din punctul de vedere al intervenţiilor pe housing şi conexe. 

Un total de peste 750 de familii şi gospodării asistate cu soluţii de locuire 

decentă şi adecvată, incluzând aici activităţile de consiliere tehnică, dar şi 

de educaţie financiară. În general organizaţia s-a străduit să urmeze deja 

noile direcţii strategice globale ale Habitat for Humanity, anume 

abordarea mai holistică, mai integratoare, combinând aspecte ale 

dezvoltării comunitare cu activităţile tradiţionale strict pe construcţii.

Provocarea proiectelor în  comunităţile marginalizate
Programul de locuire dedicat comunităţilor vulnerabile şi marginalizate a 

constituit în acest context o provocare aparte, mai ales din punctul de 

vedere al dificultăţii finanţării acestor proiecte. Din păcate, problematica 

locuirii în comunităţile rome nu este percepută ca fiind prioritară nici de 

societate, nici de comunităţi şi, cu toate că sunt extrem de puţine 

organizaţii active în acest domeniu, în mod ciudat accesul la finanţări 

este unul foarte deficitar, în continuare Habitat for Humanity lucrând 

exclusiv cu fonduri din mediul privat. Cu toate acestea, intervenţiile 

noastre au fost un evident succes, peste 50 de familii din asemenea 

comunităţi aflate în situaţii de sărăcie extremă putând fi ajutate să 

spargă cercul vicios în care trăiau. 
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Habitat for Humanity a reuşit să creeze un model de intervenţie, model care se 

bazează pe componenta participativă: atât cei aflaţi în situaţia precară lucrează la 

înlăturarea problemei, cât şi comunitatea în întregul ei, de la autoritatea locală până 

la voluntari şi investitorii sociali. Astfel, după colaborarea cu Habitat for Humanity la 

proiectul „O casă, un viitor”, Fundaţia Soros România, unul din cei mai puternici 

jucători non-profit din România, a pornit propriul departament de Housing prin care 

multiplică şi diversifică modelul de abordare pentru comunităţile marginalizate. 

Până la urmă, acesta este scopul ultim al activităţii noastre: să impulsionăm şi să 

motivăm pe cei din jurul nostru să investească, la rândul lor, în acest domeniu mult 

prea văduvit de atenţia publicului larg.

Voluntariatul 
Voluntariatul, principala componentă participativă a programelor şi proiectelor 

Habitat, a cunoscut o creştere constantă şi în acest an. Focusul organizaţiei naţionale 

şi al filialelor a fost pe dezvoltarea voluntariatului naţional. Am promovat mai puter-

nic acţiunile noastre, încercând să mărim semnificativ numărul de echipe româneşti 

găzduite, dar şi diversificând oferta prin includerea de activităţi non-construcţii. Din 

ce în ce mai mult ne-am dat seama că beneficiile voluntariatului sunt bidirecţionale: 

nu doar proiectul beneficiază de efortul voluntarilor, ci şi cel care voluntariază alături 

de Habitat for Humanity câştigă o experienţă de viaţă de neuitat, importantă, care 

schimbă definitiv percepţia asupra lucrurilor. Totodată evenimentele de vizibilitate 

mare, cum au fost Big Build 2010 (HFHR Beiuş, Bihor) şi Ambassadors Build (HFHR 

Piteşti, Argeş) au generat un interes mărit atât pentru activitatea în sine, cât şi 

pentru cauza pentru care lucrăm.

Dezvoltare resurse şi comunicare
Poate domeniul cu creşterea cea mai importantă a fost cel al dezvoltării 

resurselor şi comunicării. Devenind mai dinamici, mai fluenţi şi mai coerenţi în 

campanii, brand-ul „Habitat for Humanity” devine din ce în ce mai mult un brand 

social asimilat cu programe de impact vizibil regional şi naţional, cu proiecte 

Hands-On, cu evenimente spectaculoase care se disting de alte evenimente de 

acest gen prin faptul că nu sunt doar punctuale, efemere, ci că au o durată şi 

intensitate într-adevăr relevante pentru cei implicaţi. Dar mai ales un brand care 

se deschide spre orizontul mai vast a ceea ce înseamnă habitat uman.

Învăţături
Ne-am simţit binecuvântaţi şi ne-am simţit purtaţi de solidaritatea umană, dar 

mai ales de iubirea cerească. Am învăţat din nou cum dragostea lui Dumnezeu nu 

este doar un concept, ci o forţă concretă, reală, dătătoare de încredere şi putere 

de acţiune. Şi am învăţat acest lucru nu de la noi, ci în primul rând de la cei pentru 

şi împreună cu care am reuşit să lucrăm şi să construim: ei sunt pentru noi exem-

plu de curaj, de supravieţuire şi de credinţă. 

Acel moment final, în care lacrimile de mulţumire zugrăvesc tăcut imaginea unui 

viitor dintr-o dată deschis şi real, aceea este clipa în care simţi cum ai reuşit, cu 

adevărat, să-ţi transformi credinţa în fapte. 

Dacă îţi doreşti un asemenea moment, vino alături de Habitat for Humanity şi în 

2012! Te aşteptăm cu drag! Vei înţelege cum ceea ce facem, ceea ce lucrăm,  ceea 

ce reprezentăm trece mult, mult dincolo de simpla casă: vei lucra la fundaţia unei 

noi vieţi, vei deschide nici mai mult nici mai puţin decât orizontul unui nou viitor. 

Emil Olteanu
Director Naţional
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Adrian Ciorna (stânga), fondatorul Habitat for Humanity România 
alături de Millard Fuller, cel care a înfiinţat Habitat for Humanity în lume, 
la dedicarea casei cu numărul 100 în România şi a casei cu numărul 
150.000 în lume.

15 ANI DE HABITAT



În urmă cu 15 ani, Adrian Ciorna şi câţiva prieteni inimoşi au început să scrie povestea Habitat for Humanity în 
România, în micul oraş Beiuş din judeţul Bihor. 

Acum Habitat for Humanity România sărbătoreşte 15 ani de existenţă şi ne uităm înapoi cu bucurie la miile de 
compatrioţi care sunt mai fericiţi şi mai sănătoşi, au performanţe la serviciu sau la şcoală datorită muncii 
susţinute a miilor de voluntari dedicaţi şi datorită eforturilor donatorilor şi sponsorilor din România şi din întreaga 
lume. Casele construite de la zero, reparate sau refăcute, inclusiv după catastrofele naturale, au asigurat un mediu 
decent şi simplu în care oricine se poate dezvolta în bunăstare şi siguranţă.

Habitat for Humanity România respiră prin inimile tuturor oamenilor care au suferit de sărăcie şi au trait în 
condiţii inumane, dar care acum locuiesc într-un mediu propice şi sănătos. Vieţile lor sunt simple, dar împlinite ca 
şi fericirea lor.

Pentru cei care citesc aceste rânduri, împreună cu miile de oameni care au ajutat la schimbarea vieţilor familiilor 
partenere, am dori să spunem mulţumesc! Voi, cei care ne-aţi susţinut în toţi aceşti ani, le-aţi schimbat vieţile în 
mod  prin ajutorul la ridicarea pereţilor sau montarea acoperişurilor sau prin faptul că le-aţi fost 
prieteni de-a lungul timpului, iar acesta este un lucru pe care nu îl vor uita.

O POVESTE CE DUREAZĂ DE 15 ANI 

EI SUNT CEI CARE AU CONSTRUIT HABITAT FOR HUMANITY ÎN ROMÂNIA
Adela (Dumitru) Birau
Adela Moruţ
Adina Cioloş
Adina Pop
Adinan Cadar
Adrian Ciorna
Adrian Florin Balaj
Adrian George Olteanu
Agrynel Constantin Gheorghe
Alexandra Tămăşan
Alexandru Ciumpe
Alexandru Deaconu
Alexandru Man
Alexandru Manu
Alexandru Marius Pavel
Alexandru Maxim
Alexandru Pârvu
Alexandru Zaharia
Alin Bota
Alin Bumb
Alin Tirla
Alina Gheorghiu
Alina Rădulescu

Amalia Stefănescu 
Amanda Petruţa Dobrotă
Amelia Dragomir
Ana - Maria Godja
Ana Gură
Ana Maradia
Ana-Maria Görög
Ana-Maria Tranole
Anca Alexe
Andrada Bucurean
Andrada Ioana Bucurean
Andreea Cătană
Andreea Cianga
Andreea Georgiana Cismaru
Andreea Koster
Andreea Monica Bereton
Andrei Aroneţ
Andrei Beloiu
Andrei Chirilă
Andrei Chiţan
Andrei Meseşan
Andrei Szanto
Angela Csernatoni

Angelica Laza
Antoniu Costin
Arion Floare
Augustin Dorel Mânzatu
Augustin Mazilu
Augustin Popa
Aura Ziman (Galea)
Aurel Solomon Iuga
Aurelia Munteanu
Aurelian Colis
Aurica Piscuc
Beihan Bari
Bianca Mereuţă
Bogdan Mihai Ilin
Bogdan Popan
Bogdan Solomie
Călin Bote
Camelia Nistor
Carmen Brătean
Carmen Daniela Ghia
Carmen Elena Andrei
Carmen Solomie
Carmen Suditu

Cătălin Antonescu
Cătălin Călugăru
Chris Fontanesi
Christian Nistorescu
Christina (Jones) Alecse
Ciobănelu Mădălina
Ciprian Herman
Ciprian Hoza
Ciprian Ionuţ Vancea
Ciprian Ziman
Claudia Andreea Colompaki
Claudia Ghițulescu
Claudiu Bâlc
Claudiu Horalipa
Codruţa Cătălina Cârstea
Constantin Cazac
Constantin Croitoru
Constantin Filip
Constantin Gaju
Constantin Ioan Vlădean
Constantin Marin
Constantin Toma
Corneliu Breabăn

Corneliu Maftean
Cosmin Catană
Costel Galan
Costică Leonte
Cristi Safta
Cristian Alecse
Cristian Borda
Cristian Dan Georgescu
Cristian Hapau
Cristian Hoble
Cristian Iftene
Cristian Ţoţa
Cristina Dragason
Cristina Drăghici
Cristina Felicia Grigorean
Cristina Nica
Cristina Pușcașu
Cristina Tardea
Dale Kirk
Damian Militaru
Dan Radu Sabău
Dan Stănciulescu
Dana Cana

Daniel Capotă
Daniel Dan
Daniel Romulus Popescu
Daniel Sorescu
Daniel Vieru
Daniela Gheorghe
Daniela Macovei
Daniela Mocanca
Dantes Toader
Dănuţ Ionel Haidău
David Colf
David Moldovan
Deaconu Alexandru
Delia Aura Cirap
Delia Corina Popa
Delia Patru
Delia Popa
Dennis Zeitler
Diana Alina Graur
Diana Valentina Radut Seliste
Dinu Ciubotaru
Dochia-Georgeta Maier
Doina Barna



Doina Coca
Don Haszczyn
Dorel Varga
Dorina Ierima
Doug Dahlgren
Dragoș Nistor
Dumitru Alexe
Dumitru Moldovan
Dumitru Popescu
Dumitru Samson
Dumitru Tcaciuc
Elena Liliana Jurcan  
Elena Obertaș
Elena Tomuţ
Emil Barna
Emil Bogheanu
Emil Olteanu
Emil Popa
Enea Irinel
Erno Pauletti
Eugen Radu Sava
Eugenia Coroiu
Feike Dik
Felicia Gheorghe
Felician Mocan
Ferencz  Mandrut
Floarea Coroiu
Florian Bacos
Florica Gavra
Florin Cristinel Bonea
Florin Gaman
Florina Petraș
Gabriel Iordache
Gabriel Pascal
Gabriel Vasile Vancea
Gabriela Achim 
Gabriela Ciobotariu
Gabriela Georgiana Grigori
Gabriela Purcaru
Gabriela Sichigea
Gabriela Stănciulescu
Gavril Czentye
Gavril Hădăreanu
Gavril Morar Popa
Gavril Nistor
George Paris
Georgeta Branda
Georgeta Chereji
Georgeta Mirciu
Georgeta Vasile
Georgiana Iorga
Gheorghe Apetrei
Gheorghe Baciu

Gheorghe Beghean
Gheorghe Buznean
Gheorghe Câmpanu
Gheorghe Scîntea
Gheorghe Zam�r
Gheorghiu Nicolae
Gigel Stefan  Dinculeasa
Gilda Găitan
Grațian Turcu
Grigore Adrian Roman
Grigore Roman
Grigore Sălăgean
Gyongyi Horvath
Harosa Nicolae
Horea Ardeleanu
Horea-Mircea Jurcan
Ianoş Kiss
Ilie Crecea
Ilie Lupaşcu
Ilie Sarcinschi
Ingrid Oiţa
Ioan Adrian Magda
Ioan Alexi
Ioan Ban
Ioan Botez
Ioan Kovacs
Ioan Mocoi
Ioan Pop
Ioan Purel
Ioan Pustan
Ioan Solomie
Ioana Dumitraşcu
Ioana Hălmăjan
Ioana Teodora Zglimbea
Ioan-Bogdan Popan
Ion Burciu
Ion Popescu
Ion Stănciulescu
Ionel Grijincu
Ionel Maloş
Ionuţ Cioloş
Ionuț Raita
Ionuţ Silviu Flore
Iosif Beghean
Iosif Boros
Iosif Doboş
Iosif Glavan
Iosif Pop
Irinel Enea
Ispas Daniela
Istvan Deak
Isvoranu Diana
Iulia Badea

Iulia Mercaş
Iuliana Giurgiu
Iuliana Paula Moruz
Iuliana Silaghi
Iulita Bâtă
Jeremy Robert North
Katrina Kovacs
Laura Andra Ferenţ
Laura Lakatos
Laura Murgu
Laura Sisca
Laura Stef
Laurențiu Dragomir
Laurențiu Sutan
Lavinia Cobrea
Lavinia Marin
Liliana Boldaşu
Lionel Geo Mischie
Lionel Mischie
Liviu Mircea Macovei
Liviu Moldovan
Lucia Ruscior
Lucian Laşcu
Lucian Pavel
Lucian Stiopu
Lucija Popovska
Ludmila Pop
Luiza Lungu
Mădălina-Daniela Mocanu
Magda Macedon
Magdalena Daniela Radovici
Marcel Coroiu
Marcel Floruţa
Marcel Huţuşoru
Maria Boroş
Maria Cernat
Maria Cinar-Jiga
Maria Ibolya  Csato
Maria Laver
Maria Popescu
Maria-Laura Sisca
Maria-Magdalena Diaconu
Marian Cuceanu
Marian Duța
Marin Bota
Marin Dulcev
Marinela Rosescu
Mario Lucian Demezzo
Marioara David
Mărioara Deak
Mariţa Horodincă
Măriuca Iuga
Marius Păunescu

Marius Prelipceanu
Marius Sanciuc
Matei Rada
Matei-Dumitru Rada
Mia Iordache
Mihaela  Apetrii
Mihaela Angelica Lascu
Mihaela Banciu
Mihaela Buculescu
Mihaela Lascu
Mihaela Lidia Deleanu
Mihaela Maria Eremie
Mihaela Miclos
Mihaela Sabau
Mihai Alexa
Mihai Budaca
Mihai Câmpean
Mihai Daniel Orleanu
Mihai Fediuc
Mihai Frunză
Mihai Iosif Murasan
Mihai Jhonny Grigorean
Mihai Matiș
Mihai Moşniagu
Mihai Vancu
Mike Meaney
Miorica Bantu
Mircea Brătoiu
Mircea Coroliuc
Mircea Florian Mada
Mircea Jurcan
Mircea Pelea
Mitea Efrimov
Mitrel Mititelu
Monica Balaş
Monica Gheorghiu
Monica Handrag
Monica Luminiţa Prisacariu
Monica Morar
Monica Popescu
Monica Tomuş
Mugurel Ochia
Narcis Buliga
Nechifor Gică
Nechifor Ion
Nedelcu Victor
Nelu Gab
Nicolae Gheorghiu
Nicoleta Gabriela Fărcuţ
Nicoleta Paris
Nicolete Marinescu
Nicu Visean
Nicuşor Dumitrescu

Ochiai Gh Scripcariu
Octavian Alexe
Octavian Codreanu
Odeta Lovin
Ovidiu Alb
Ovidiu Benta
Ovidiu Ştefan Sucala
Partenie Boca
Pătrăuceanu
Pavel Benta
Petrea Lungociu
Petrică Cojocaru
Petruţa Păcuraru
Pintilie Romică Samson
Radu Butuza
Radu Dascălu
Raluca Ardeleanu Ciocian
Raluca Aura Bunea
Raluca Gabriela Baciu
Raluca Mazilu
Raluca Saşa
Raul Mihăiţă Mocoi
Răzvan Cinar-Jiga
Răzvan Maier
Remus Lazea
Robert Beloiu
Robi Nagy
Rodica Doina Huţuleac
Rodica Mocan
Rodica Nicolae
Romeo Maftei
Rosiţa Baciu
Roxana Mihaela Bulai
Roxana Țintea
Rozalia Virag
Sabin Lingurar
Silvia Dumitrescu
Silvia Frunză
Silvia Pătraşcu
Simona Stan
Socoteanu Ştefan
Sorin Antonie
Sorin Ioan Honciuc
Stancu Adrian Doru
Stefan Balog
Stefan Miklo
Stefan Oiţa
Ştefania Lepădatu
Stela-Maria Ţărmure
Steluţa Rusu
Tania Grinberg
Tania Necula
Tărniceriu Teo�l Oprişanu

Teodor Goilean
Tiana Puie
Tibor Waxman
Tom Geary
Tony Armand Păun
Traian Postolache
Traian Tincă
Tranda�r Smetaniuc
Tudor Frâncu
Valentin Ignat
Valentin Ionel Junc
Valentin Țintea
Valeria Popa
Valerica Bunea
Vasile  Lepădatu
Vasile Câmpean
Vasile Dănuţ Condurache
Velica Boari
Vera Huc
Veronica Chitu
Veronica Popa
Vianora Georgiana Lazăr
Victor Duna
Victor Nedelcu
Victor Niţu
Victoria Lakatos
Viorel Costea
Viorel Dodea
Viorel Fericel
Viorel O�țerescu
Viorica Boroş
Viorica Oaie
Viviana Maria Huţuleac
Vlad-Valentin Ţărmure
Will Gallmeyer
Zam�r Vasile Todor
Zoltan Orban



La mijlocul anilor 1990, Adrian Ciorna, un tânăr inginer din Beiuş, l-a cunoscut 

pe Millard Fuller, fondatorul Habitat for Humanity International, a acceptat 

invitaţia sa şi a trăit apoi experienţa Habitat în SUA. A cunoscut acolo oameni 

deosebiţi, dinamici, implicaţi în comunităţile lor, dar a învăţat şi detaliile unui 

program pe cât de simplu, pe atât de eficient. Prin ajutor reciproc, prin dragoste 

frăţească şi cu un imbold din partea Habitat, cei în nevoie reuşeau să se ridice din 

situaţia precară şi să înceapă o viaţă nouă. Habitat nu le asigura un cadou social 

,,căzut din cer’’, însă acţiona ca motivator, ca element principal, care îi ajuta pe 

cei nevoiaşi şi loviţi de soartă să facă singuri pasul spre locuirea simplă, dar 

decentă, pe care au pierdut-o sau nu au avut-o niciodată.

Impresionat de sinceritatea oamenilor, de credinţa şi abnegaţia lor, dar şi de 

pragmatismul şi frumuseţea programului Habitat, Adrian s-a întors în România, 

iar în 1996, în micul oraş Beiuş din judeţul Bihor, a fondat prima organizaţie 

Habitat for Humanity din România, şi una dintre primele din regiunea Europa şi 

Asia Centrală. România a devenit astfel ţara Habitat cu nr. 50 pe harta mondială.

Ajutat de un grup de prieteni inimoşi şi idealişti, criticile şi neîncrederea oameni-

lor făcându-se auzite la tot pasul, Adrian a continuat să creadă şi, an după an, 

prin Habitat pentru Umanitate şi-a dedicat viaţa oamenilor fără adăpost şi celor 

aflaţi în nevoie mare de locuire. Când primele case s-au construit în Beiuş, 

încrederea comunităţii a devenit evidentă şi programul Habitat a început să se 

extindă rapid.

Datorită energiei şi devotamentului lui Adrian, dar şi a felului sincer şi intens în 

care el pleda pentru cauza celor năpăstuiţi, Habitat for Humanity International a 

început să investească puternic în dezvoltarea programului din România. Adrian 

a ştiut să promoveze excelent realizările colegilor din ţară în faţa filialelor 

Habitat din SUA, iar prin aceasta a generat o susţinere financiară decisivă pentru 

a dezvolta conceptul Habitat în România. Foarte rapid, numărul echipelor de 

voluntari internaţionali Global Village a crescut, iar proiectele Habitat din Româ-

nia au început să fie co-finanţate puternic din fondurile venite din reţeaua 

Habitat din SUA.

PRIMUL CARE A CREZUT

Însă Adrian a ştiut că cea mai importantă va fi generarea de resurse interne şi, în 

paralel cu iniţierea de filiale locale în diferite locuri din ţară, a început o activitate 

susţinută de fundraising local, devenind, fără a exagera cu nimic, un deschizător de 

drum pe partea de strângere de fonduri din mediul privat în România. Atunci când 

conceptul de CSR era încă departe de a fi cunoscut în România, Habitat for Human-

ity a reuşit să câştige încrederea unor parteneri corporatişti importanţi, care au 

investit în proiectele noastre şi apoi au beneficiat de impactul social extraordinar 

generat de programele Habitat. Începând cu 2005, veniturile generate din resurse 

locale au crescut semnificativ, astăzi depăşind 50% din bugetul organizaţiei.

În toată lucrarea pe care a început-o, Adrian a ştiut poate cel mai bine să deschidă 

entuziasmul oamenilor, să pledeze pentru eliminarea locuirii sărăcăcioase atât de 

ruşinoase şi maligne pentru orice comunitate. A împins orice vizitator al Habitat for 

Humanity, fie el VIP, politician, diplomat sau simplu curios, să vadă nevoia de locuit, 

situaţiile nedrepte, sfâşietoare şi crunte cu care se confruntă semenii noştri, pentru 

ca apoi să-i arate soluţia atât de simplă şi să-l facă să înţeleagă cât de important 

este să sprijine proiectele Habitat şi cum ele pot schimba cu totul înfăţişarea unei 

comunităţi.

Cu toate că în 2010 Adrian şi-a încheiat mandatul de preşedinte al Habitat for 

Humanity România, după aproape 15 ani în care a întemeiat şi condus organizaţia, 

el rămâne angrenat în proiectele ei, lucrând mai departe pentru eliminarea locuirii 

precare din ţară. Adrian priveşte în urmă la peste 7.000 de persoane asistate şi a 

căror viaţă a atins-o direct sau indirect. Iar noi, la Habitat, privim înainte spre alte 

milioane de vieţi care încă se zbat în condiţii de trai inumane.

Pentru dăruirea şi efortul tău, Adrian, 

familia Habitat for Humanity 

îţi mulţumeşte.
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Voluntari lucrând la Casa de Paşti din Beiuş, judeţul Bihor

HABITAT ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN LUME



ISTORICUL FILIALELOR HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA
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1996 Habitat for Humanity Beiuş, judeţul Bihor
• Fondată în 1996, este prima filială Habitat în România şi cea mai 

experimentată în programul tradițional de construcție. Din 200 de familii 

asistate, mai mult de 160 au fost ajutate la construcția unei case noi. 

• Pentru mai bine de 15 ani de existenţă câteva evenimente speciale au devenit 

o tradiţie la Beiuş, printre acestea cele mai importante fiind “Easter Home” 

(Casa de Paşti), “Women Build” (Femeile construiesc) şi Casa Memorială 

Mihail Samuila în 2004.

1999 Habitat for Humanity Cluj, judeţul Cluj
• Fondată în 1999, filiala a ajutat 270 de familii (peste 700 de oameni) dintre 

care 71 cu noi case şi 199 de familii prin programul de renovarea şi reabilitare. 

• Peste 2.500 de voluntari internaţionali şi români au fost pe şantierele din Cluj 

ajutând 5 comunităţi din judeţul Cluj, de-a lungul anilor. 

2001 Habitat for Humanity Piteşti, judeţul Argeş
• Fondată în 2001, Habitat for Humanity Piteşti a construit şi reabilitat 294 de 

case pentru familiile aflate în nevoie de un adăpost decent. 

• În prezent, în Cartierul Habitat din Oarja trăiesc mai mult de 200 de persoane, 

din care aproximativ 80 de copii. 

• La construcţia Cartierului Habitat din Oarja au participat peste 750 de 

voluntari din România şi din străinătate. 

2002 Habitat for Humanity Rădăuţi, judeţul Suceava
• Habitat for Humanity Rădăuţi a fost înregistrat ca ONG în 2002.

• Primele 4 case au fost dedicate pe 4 iulie 2003. În noiembrie acelaşi an, a 

început al doilea proiect. 

• Din 2002 au fost construite 85 de case în cartierul Habitat, pe terenul 

concesionat de Primărie şi Consiliul Local pe o perioadă de 25 de ani. În aceeaşi 

zonă sunt incluse şi casele construite ca parte a proiectului EuroHabitat 
Build, proiect în cadrul căruia Habitat for Humanity Rădăuţi a construit 27 de 

case în numai 5 zile, cu ajutorul a 650 de voluntari, pentru a sărbători intrarea 

României în Uniunea Europeană.  

2003 Habitat for Humanity Comăneşti, judeţul Bacău
• Fondarea filialei din Comănești a avut loc în octombrie 2003, când s-a născut 

Grupul de Iniţiativă Comăneşti. 

• Primele familii partenere ale Habitat au fost selectate în martie 2005, iar în 

septembrie a avut loc ceremonia de dedicare a primelor case. În aceeaşi lună a 

început reabilitarea a 145 de case afectate de inundaţiile severe.  

• În perioada 2006-2010, Habitat for Humanity Comăneşti, prin programele 

desfăşurate, a construit 33 de case noi şi a ajutat 130 de familii prin renovări şi 

reabilitări.

2005 Habitat for Humanity Craiova, judeţul Dolj
• Fondată în 2005, filiala Habitat for Humanity din Craiova a construit şi renovat 47 

de case pentru familiile aflate în dificultate. 

• Ca urmare a inundaţiilor din 2006, Habitat for Humanity Craiova a refăcut casele 

a mai bine de 200 de familii din Bechet şi din satele din apropiere în parteneriat cu 

UNICEF.

2006 Habitat for Humanity Cumpăna, judeţul Constanţa
Înființată în anul 2006, Habitat for Humanity Cumpăna a ajutat până acum 23 de 

familii schimbând pozitiv sensul vieții pentru 83 de persoane. Dintre acestea, șapte 

familii se bucură acum de îndeplinirea unui vis, acela de a avea o locuință. Această 

filială nu are în prezent proiecte în desfășurare.

2011 Habitat for Humanity Ploiești, judeţul Prahova
În 2011 Habitat a dat startul unei noi sucursale în Ploiești, care își propune să 

rezolve problema locuirii sărăcăcioase în județul Prahova. Primul program al 

Habitat for Humanity Ploiești urmărește construcția pe parcursul anului 2012 a 12 

locuințe (3 cvadruplex-uri), destinate persoanelor aflate în condiții sociale dificile.
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Menţinerea unui program puternic de construcţii  cu focus pe o abordare holistică, 

incluzând obiective comunitare

Mărirea capacităţii programului de Răspuns la Dezastre

Oferirea accesului la utilităţi (apă potabilă şi măsuri WATSAN )

Oferirea de pachete profesionale şi accesibile de  

Dezvoltare comunitară, educaţie  şi gospodărească

Focus pe grupurile vulnerabile şi marginalizate 

Creşterea spiritului de voluntariat în România 

 energetică şi soluţii alternative de energie

ABORDAREA STRATEGICĂ A HABITAT FOR HUMANITY ÎN ROMÂNIA 

CIFRE HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA ÎN PERIOADA  IULIE 2010  - IUNIE 2011

2.300 de persoane ajutate să locuiască 

mai bine prin construcții noi, 

reabilitări și renovări

1.7
milioane

USD

donații primite din surse locale; 

bani reinvestiți în comunitățile 

Habitat

44
de echipe internaționale 

găzduite
56

de echipe naționale 

găzduite
1.624

voluntari au lucrat pe

șantierele Habitat 

din România

590.000
expunere pe Social Media 

prin cei peste 11.000 de fani

pe Facebook, Twitter şi Google+
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CIFRE HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA ÎN 15 ANI 

CIFRE HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL ÎN 35 ANI

2.5
milioane

de oameni ajutaţi să locuiască în 

siguranţă şi demnitate

500.000 de familii ajutate să locuiască în 

demnitate şi siguranţă

1996 1998 2001 2004 2006 2008 2011

1

1

29

28

312

152

2.326

269

familii beneficiare

case construite

7.475 
beneficiari

Habitat

TOTAL

2.050 de filiale Habitat for Humanity

în lume, în peste 80 de țări

la 30.06.2011

creo




RAPORT FINANCIAR



Asociaţia Habitat for Humanity România, atât la nivel central, 

cât şi în filiale, a fost auditată de către ECULDA SRL în conformi-

tate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), elaborate de 

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi adoptate de 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).

VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN PERIOADA IULIE 2010 - IUNIE 2011

BALANŢĂ

FY2011 FY2010 FY2009

Venituri
Venituri locale $1,713,171 $1,170,639 $1,768,581
         Individuale $140,307 $74,727 $107,036
         Sponsorizări $1,261,730 $1,009,916 $1,203,004
         Funda i, Ins tu i $247,622 $31,422 $447,694
         Alte venituri locale $63,512 $54,574 $10,847
Fonduri din reţeaua internaţională HFHI $1,423,915 $1,310,192 $1,403,203
         Donaţii voluntari internaţionali $460,983 $276,602 $402,556
        Transfer fonduri pentru proiecte $962,932 $1,033,590 $1,000,647
Venituri în fondul pentru umanitate $211,431 $672,603 $1,022,150
Alte venituri $153,511 $75,183 $124,963

Total venituri $3,502,028 $3,228,617 $4,318,897

Cheltuieli
         Cheltuieli program $2,258,704 $2,034,303 $2,577,606
         Cheltuieli administra ve $422,082 $439,551 $494,750
         Cheltuieli comunicare, dezvoltare resurse $279,738 $367,548 $344,093

Total cheltuieli $2,960,524 $2,841,402 $3,416,449
Diferenţe curs valutar (pierderi)/favorabile -$125,781 -$349,807 $256,261
Venituri /(cheltuieli) provizioane -$141,197 -$463,568 -$565,900
Excedent / (deficit) al veniturilor faţă de cheltuieli $274,526 -$426,160 $592,809

FY2011 FY2010 FY2009

Assets
Cash and cash equivalents $640,461 $455,106 $787,413
Accounts receivables $103,119 $95,915 $94,592
Inventory and work in progress $2,913,893 $1,718,881 $1,614,705
Other currentassets $3,308 $27,391 $47,702
Total Current Assets $3,660,781 $2,297,293 $2,544,412
Property and equipment, net $344,294 $279,726 $367,884
Long term assets $5,047,161 $4,535,879 $4,969,563

Total Assets $9,052,236 $7,112,898 $7,881,859

Liabili es
Accounts payable $266,500 $201,616 $296,856
Other current liabili es $481,500 $408,528 $344,973
Total Current Liabili es $748,000 $610,144 $641,829
Long term Liabili es $3,553,650 $2,901,076 $3,212,191
Total Liabili es $4,301,650 $3,511,220 $3,854,020
Fund balance - prior years $4,476,060 $4,027,839 $3,435,030
Fund balance - current YTD $274,526 -$426,161 $592,809

Total Liabili es and Fund Balance $9,052,236 $7,112,898 $7,881,859

În cadrul programului de construcţii Habitat for Humanity 

nu face cadou locuinţele pe care le realizează. Odată 

lucrarea terminată, costurile de construcţie sunt achitate 

de familiile beneficiare în rate lunare, fără profit, pe o 

perioadă de până la 20 de ani.

Fondul Rotitor reprezintă totalitatea sumelor încasate 

lunar de la familiile partenere, sume care ulterior sunt 

reinvestite în proiectele sociale ale Habitat for Humanity.

Aceasta înseamnă că fiecare donaţie, fiecare ban investit de 

partenerii care ne susţin aproape că-şi dublează valoarea 

prin creşterea fondului rotitor. Şi mai multe familii vor avea 

acces la soluţii de locuire adecvate şi decente.

Încasările în Fondul pentru Umanitate/ Fondul Rotitor:

FY11:  $487.855

FY10:  $397.542



Cheltuieli program 
$2.258.704

Cheltuieli 
dezvoltare resurse 

$279.738

Cheltuieli administrative, 
dezvoltare organizaţională

$422.082

Total cheltuieli perioada
 iulie 2010 - iunie 2011

Total venituri
 iulie 2010 - iunie 2011

Venituri locale

Venituri din reţeaua 
internaţională HFHI

Venituri în fondul
pentru umanitate

Alte venituri

Fonduri locale generate în perioada
iulie 2010 - iunie 2011

Sponsorizări

Donaţii individuale

Granturi fundaţii, instituţii

Încasări în fondul pentru
umanitate

Alte venituri locale

57%
22%

49%

41%

4%

6%

11%

7%

3%



,,Mil’’ cea mai vârstnică voluntară de la Peace Corps Build a 
călătorit 4.823 de mile (7.761 km) pentru a ajuta o familie din 
Beiuş, judeţul Bihor, să locuiască în condiţii decente.



PROIECTE HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA

Case Habitat construite în Dorohoi, judeţul Botoşani,
după inundaţiile din vara anului 2010.



PROGRAMUL RĂSPUNS LA DEZASTRE
INUNDAŢII 2010 - ,,ŞI EU RECLĂDESC SPERANŢA”
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Înainte de  inundaţii

Ploile abundente din iunie 2010 au cauzat inundații masive în România. Peste 

800 de case au fost complet distruse, mai mult de 7.000 avariate şi peste 15.000 

de persoane au fost relocate. Majoritatea persoanelor afectate de inundaţii 

proveneau din familii cu venituri mici, în cea mai mare parte bătrâni sau familii 

cu copii mici, din comunităţi rurale. Două treimi din cetăţenii săraci ai României 

locuiesc în zone rurale. În cazul unor dezastre, aceştia sunt cei mai afectaţi, 

multora dintre ei fiindu-le foarte greu să-şi revină fără ajutor din exterior, după 

ce şi-au pierdut casele şi tot ce deţineau.

După inundaţii

Prima etapă a campaniei „Acum, mai mult ca oricând!” a fost concentrată pe 

strângerea de fonduri. Cel puţin 60 de companii şi peste 20.000 de persoane au 

donat în valoare de 650.000 USD în numerar şi 290.000 USD în materiale de 

construcţii. Etapele ulterioare ale intervenției s-au bazat pe logistică şi  imple-

mentare.

Primul centru de resurse a asistat 80 de familii în reconstruirea locuinţelor. 

Ulterior, cel de-al doilea centru a fost deschis și a fost orientat pe distribuirea de 

materiale în zonă. În total, 240 de familii au fost ajutate cu cherestea pentru 

acoperiş, blocuri din BCA, nisip, ciment, adeziv pentru pereţi interiori şi exteriori 

și polistiren pentru izolaţie şi finisajele exterioare.

Prin proiect au fost mobilizați voluntari locali, dar și voluntari din companii. În 

total, 34 de echipe, care au însumat 297 de voluntari, au lucrat alături de benefi-

ciari și echipa Habitat for Humanity la reconstrucție, efectuând aproximativ 

3.200 de ore de voluntariat pe parcursul a 54 de zile.
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Partener principal

Habitat for Humanity România
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Implementare

Primăria a alocat un nou teren pentru construirea noilor case, împreună cu 

infrastructura necesară: apă curentă, electricitate, canalizare şi drumuri de 

acces. Toate cele 30 de loturi se aflau în aceeaşi zonă. A fost construit un 

depozit în apropierea șantierului principal, pentru a primi şi păstra materialele 

şi donaţiile în natură, distribuite ulterior prin centrul de resurse. Au fost 

achiziționate, de asemenea, materiale pentru construirea de case noi. Două 

companii locale au fost subcontractate pentru a se ocupa de munca 

specializată, atât pentru construcţii, cât şi pentru renovări. O echipă de proiect 

locală a fost formată pentru a se ocupa de proiect. 

Selectarea beneficiarilor

Comitetul de selecţie a fost format din doi reprezentanţi ai organizaţiei, un 

reprezentant al Primăriei şi un reprezentant al comunităţii. În august 2010, au 

fost organizate întâlniri publice de informare în tabăra victimelor afectate de 

inundaţii, pentru a le explica proiectul de construcţie, criteriile de eligibilitate, 

condiţiile de participare şi viitoarele lor obligaţii faţă de proiect.

Totodată, au fost efectuate anchete sociale pentru fiecare familie de pe lista 

oficială a victimelor, întocmită de municipalitate. Prin acest proces au fost 

selectate iniţial 43 de familii pentru renovarea locuinţelor şi 17 familii pentru 

construirea de noi case, în prima fază a proiectului. Ceilalţi 340 de beneficiari 

au fost selectaţi în a doua etapă, după ce echipa de proiect a fost consolidată.

Criteriile generale de selecţie au luat în considerare vulnerabilitatea familiei, 

urgenţa nevoii de locuinţă, disponibilitatea pentru relocare şi voluntariat. 

Pentru renovări au avut prioritate familiile monoparentale şi familiile cu cel 

puţin un copil minor.

Pentru a încuraja familiile să lucreze în mod egal la toate noile construcţii, 

beneficiarilor nu li s-a desemnat o casă până la finalul proiectului.
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Cronologia proiectului

Soluţii tehnice

Pentru construcţiile noi au fost alese blocurile din BCA, datorită disponibilităţii şi 

condiţiilor climatice, tipului de donaţii în natură şi costurilor construcţiei. Toate 

cele 30 de case au fost construite pe acelaşi lot de teren, fiind astfel mai uşoară 

dezvoltarea logistică şi organizarea producţiei şi a managementului lanţului de 

aprovizionare.

Casele au fost finisate cu materiale pentru interior de calitate standard, inclusiv 

gips-carton, parchet laminat, sobe şi gresie. Baia şi bucătăria au fost utilate cu 

facilităţile de bază, chiuvete şi duşuri.

Pentru renovarea caselor afectate parţial, soluţiile au fost alese în funcţie de 

fiecare caz în parte. Cel mai mult s-a lucrat la renovarea pereţilor, izolaţie, 

consolidarea fundaţiilor, înlocuirea podelelor şi finisajele interioare. 

O mare parte dintre familii au beneficiat de asistenţă tehnică prin centrul de 

resurse. Familiile au primit materiale pentru a-şi face singure reparaţiile. 

Transportul materialelor de la depozit la fiecare locaţie a fost organizat şi pus la 

disponziţia fiecărei familii.

Au fost mobilizaţi muncitori în construcţii pentru a oferi familiilor suport tehnic 

şi de design, pentru utilizarea uneltelor şi echipamentelor, precum şi pentru a 

asigura calitatea construcţiilor şi respectarea cerinţelor de siguranţă şi sănătate.

Lista materialelor pentru cele 400 de familii ajutate

Blocuri BCA - 9.800 m³

Cherestea – 380 m³

Ferestre – 120 de bucăţi

Ciment - 250.000 kg

Fier - 30.900 kg

Parchet - 1.800 m2

Uşi – 210 de bucăţi

Polistiren – 875 m³
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Prin construcţia de case noi, renovări şi asistenţă 

tehnică, Habitat for Humanity România a redat 

speranţa celor 400 de familii grav afectate de 

inundaţiile din 2010.

Ceremonia de in
augurare a lo

cu
inţelor

Promovarea proiectului 

În total au apărut 426 de materiale de comunicare:

  • 246 de articole în presă

  • 133 de articole print

  • 27 de materiale video la posturile de televiziune locale și naționale (TVR și Realitatea)

  • Am fost prezenți în 17 știri radio

Proiectul a beneficiat de o acoperire semnificativă în presa locală și națională: Antena 1, 

Pro TV, Realitatea TV, Europa FM, Radio România Actualități,  Radio Fix Botoșani,  

Mediafax, Adevărul, Evenimentul, Libertatea, Monitorul de Botoșani etc.

On-line şi social media

În afară de informațiile transmise prin intermediul site-ului oficial, www.habitat.ro, 

proiectul a fost comunicat prin rețeaua socială Facebook, printr-o campanie de social 

media numită ”Scoatem România de sub ape”. 

- 3.808 de fani s-au alăturat inițiativei.

- Au fost postate 11 albume foto și 24 de informări cu privire la evoluția construcțiilor și 

voluntarii găzduiți.

Comunicare outdoor 

Mai mulți furnizori de outdoor digital au răspuns pozitiv la solicitarea noastră de a 

promova campania gratuit.

Mai mult decât case

SPERANŢĂ
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Casa de Paşti este modul prin care Habitat for 

Humanity îşi afirmă principiile creştine şi 

dragostea faţă de Hristos prin fapte. 

În preajma fiecărei mari sărbători creştine a Învierii Domnului, Habitat for Humanity 

construieşte Casa de Paşti la Beiuş, judeţul Bihor, o locuinţă simplă şi decentă pentru 

o familie care locuieşte în condiţii improprii.

 

Evenimentul a fost inaugurat în anul 2000, devenind în timp o tradiţie anuală prin 

care cel puţin o familie este ajutată să petreacă cu demnitate Sfintele Paşti într-o casă 

curată, sănătoasă şi decentă. 

Cu ajutorul oferit de voluntari din ţară şi din străinătate, familiile şi echipa Habitat for 

Humanity lucrează susţinut pe şantier în Săptămâna Mare pentru ca locuinţa să fie 

inaugurată, chiar în Vinerea Mare. 

Ce a însemnat Casa de Paşti în 2011?

• 40 de voluntari, 20 din Statele Unite ale Americii, Canada, Slovacia şi 20 de voluntari 

locali, toţi uniţi de acelaşi scop: să schimbe definitiv viaţa beneficiarilor.

• Al 12-lea an de când Casa de Paşti este inaugurată în Săptămâna Mare.

• În total 18 familii ajutate în preajma Sărbătorilor Pascale să locuiască decent.

CASA DE PAŞTI

„Sunt foarte fericit că, în sfârşit, avem casa noastră. Am lucrat 
împreună cu voluntarii toată săptămâna şi am văzut 
ridicându-se această casă sub ochii mei. Dacă nu eram aici, nu 
credeam că e adevărat. Vă mulţumim tuturor pentru ce aţi făcut 
pentru noi şi vă vom purta în rugăciunile noastre!”  -  Ionuţ Mance, 
beneficiar Casa de Paşti 2011

Mai mult decât case

CREDINŢĂ
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”Pentru ei ne dorim cel mai mult o casă. Dacă am fi fost doar 
noi, ne-am fi resemnat şi nu am fi cerut ajutorul nimănui, dar 
copiii nu pot continua să trăiască în aceste condiţii grele. Îmi 
doresc ca ei să fie cineva în viitor, să devină oameni 
importanţi” - Marcel Petruş, beneficiarul casei

Mai mult decât case

SOLIDARITATE

În 2011, Corpul Păcii, organizaţia americană înfiinţată de J. F. Kennedy, a împlinit 50 

de ani de la înfiinţare şi 20 de ani de la deschiderea biroului din România.

Pentru a marca momentul aniversar, voluntarii Peace Corps din România au decis să 

facă ceea ce ştiu ei cel mai bine, anume să se implice într-un proiect social. Ei au ales 

Habitat for Humanity datorită parteneriatului care există între cele  două organizaţii.

Casa ridicată de voluntari a fost inaugurată la data de  5 mai 2011, când familia Petruş 

a primit în mod festiv cheile noii case. Locuinţa are două dormitoare, o cameră de zi 

comună cu bucătăria şi o baie. Suprafaţa locuibilă este de 52 m2, dublu faţă de cât 

avea garsoniera în care trăiau înainte. 

Familia Petruş 

Familia Petruş, care a lucrat alături de voluntari şi care a beneficiat de ajutorul celor 

de la Corpul Păcii, locuia într-o garsonieră dintr-un bloc vechi situat în Beiuş. Cei patru 

membri împărţeau de mulţi ani cei 20 de metri pătraţi ai locuinţei. Marcel Petruş, 

tatăl celor doi copii, a suferit în urmă cu ceva timp un accident vascular cerebral, care 

l-a lăsat parţial paralizat pe partea dreapta a corpului, rămânând fără loc de muncă şi 

fără vreo şansă de a mai lucra din cauza invalidităţii. Întreţinerea familiei şi, în 

special, creşterea celor doi copii, Alin de 13 ani şi Claudiu de 7 ani, a căzut în sarcina 

mamei, Alina.

 

Peste 60 de voluntari americani din mai multe 

oraşe din SUA cărora li s-au alăturat şi 10 voluntari 

români de la firma KeepCalling.com s-au întâlnit 

pentru a construi  în doar o săptămână o casă 

alături de o familie nevoiaşă din Beiuş. 
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VOLUNTARIAT DIPLOMATIC
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Ambasadorii şi reprezentanţii diplomaţiei au arătat 

că prin solidaritate şi compasiune o familie în nevoie 

poate fi ajutată să-şi construiască un cămin sigur 

pentru copilul lor.

“Ambasadorii Construiesc” este un proiect derulat cu sprijinul Ambasadei Statelor 

Unite ale Americii la București, în care oficialități guvernamentale și reprezentanți 

diplomatici ai țărilor străine în România se întâlnesc pentru a oferi o mână de ajutor 

unor familii sărace.

În septembrie 2010, 9 ambasadori și reprezentanți diplomatici s-au alăturat echipei 

de voluntari și beneficiarilor pentru a lucra în comuna Oarja, la construcția unei case. 

Evenimentul a avut rolul de a trage un semnal de alarmă vizavi de problema locuirii 

sărăcăcioase în România și de a încuraja voluntariatul și implicarea comunitară.

Printre participanții la eveniment s-au numărat: E.S. Mark Gitenstein, Ambasadorul 

SUA la București alături de soția sa, E.S. Valentin Radomirski, Ambasadorul Bulgariei, 

E.S. Philippe Beaulne, Ambasadorul Canadei, E.S. Georgios Poukamissas, Ambasa-

dorul Greciei, E.S. Mario Cospito, Ambasadorul Italiei, E.S. Iurie Renita, Ambasadorul 

Republicii Moldova și reprezentanții Corpului Diplomatic al Olandei la București, 

Dl Paul Ymker și al Franței, Dna Marie-Colette Lalire. 

Casa a fost construită pentru familia Udrescu. Marian împreună cu soţia şi cu fetiţa în 

vârstă de doi ani trăiau în condiții improprii. 

Mai mult decât case

DIPLOMAŢIE

“Bunica mea avea o vorbă: mai multe mâini fac munca mai ușoară. 
Dar nu este nevoie doar de eforturile comune ale oamenilor, e nevoie 
și de compasiune și viziune” - Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii, E.S. Mark Gitenstein.

„Nu băncile vor scoate SUA sau România din criză, ci solidaritatea 
umană” - Dl Emil Constantinescu, Preşedintele  României între 
1996-2000. 

...
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BIG BUILD 2010

Înainte

După

Între 4 şi 8 octombrie 2010, la Beiuş, judeţul Bihor, voluntari din România și din 

Irlanda de Nord s-au reunit sub acoperişul unui amplu eveniment de construcţie 

accelerată - BIG BUILD 2010.

Lansarea proiectului BIG BUILD a avut loc luni, 4 octombrie de Ziua Mondială a 

Locuirii, sărbătorită în fiecare an în prima zi de luni din octombrie, în întreaga lume. 

Această zi a fost desemnată oficial de către Organizaţia Naţiunilor Unite cu scopul de 

a atrage atenția asupra stării precare a comunităților în care trăim şi asupra dreptului 

fundamental al omului la o locuință sănătoasă şi decentă.  

Cei 150 de voluntari din Irlanda de Nord și din țara noastră au început lucrările de 

construcție alături de beneficiarii acestui ambițios proiect, care locuiau într-o baracă 

folosită pe vremuri de muncitori și apoi abandonată, numită ”Casa Albă”, care oferea 

fiecărei familii un spaţiu de doar 7,5 m2.  

Big Build a devenit cel mai important eveniment anual al Habitat for Humanity 

România. Cu un an în urmă, în aceeași comunitate bihoreană, peste 200 de voluntari 

români și internaționali au ridicat 10 locuințe în numai 5 zile, alături de beneficiarii 

proveniți din orfelinate, de personalitați ale sportului românesc, de diplomați și de 

politicieni din Europa occidentală și România.

„Le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă vor ajuta să-mi 
construiesc casa. Lecția pe care am învătat-o de la ei e 
importantă și n-o voi uita niciodată: tot timpul voi încerca să-i 
ajut și eu pe cei care au nevoie de sprijinul meu, de câte ori voi  
avea ocazia!” - Zoltan Kiss, unul dintre beneficiarii Big Build 
2010, care a crescut în orfelinat și niciodată nu a cunoscut 
sensul cuvântului “acasă”

Mai mult decât case

COMUNITATE

Habitat for Humanity România contribuie la formarea

şi dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor
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Proiectul "Gândește și acționează" a avut rolul de a rezolva și de a facilita accesul 

copiilor la educație, valori sănătoase, cunoașterea reciprocă, stabilirea de viitoare 

contacte și punți de legătură cu diferiți voluntari (elevi de liceu), specialiști, prin 

centrul de resurse Zemeș din orașul Moinești.

Iniţiativa a luat naștere în urma parteneriatului dintre Habitat for Humanity Comănești 

și Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, fiind susținut prin finanțarea Petrom. Acesta a 

urmărit crearea unei atitudini “pro-comunitate” și de implicarea în proiect a  copiilor și 

a locuitorilor comunei Zemeș prin intermediul unui parteneriat public – privat, 

desfășurat în cadrul unui centru comunitar, promotor și generator de schimbare.

Beneficiarii proiectului au fost 400 de elevi și locuitori din zona Moinești, Zemeș si 

Bolătău. Centrul de resurse Zemeș a devenit un punct de referință în comunitate 

punând la dispoziție spații pentru diverse activități educaționale, de implicare 

comunitară,  precum și tehnică IT în vederea accesării înformațiilor de interes.

Printre activitățile proiectului s-au numărat:

   - Atelierul de suveniruri - unde au fost confecţionate produse handmade folosite în  

      scopul strângerii de fonduri;

   - After School - centru educativ pentru 25 de copii;

   - Școala părinților - sesiuni de informare “mamă și copil” pe subiecte de igienă,      

      îngrijirea copilului, prevenirea îmbolnăvirii, importanța educației (4 ori/lună);

   - Curs optimizare consum casnic. 

GÂNDEŞTE ŞI ACŢIONEAZĂ

Habitat for Humanity Comăneşti s-a implicat în 

refacerea şi reabilitarea centrului, transformându-l 

într-un loc propice pentru educaţie.

 

Mai mult decât case
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Habitat for Humanity se implică în asistarea 

familiilor beneficiare prin educaţie şi consiliere 

privind buna administrare a vieţii lor în continuare.

 EDUCAŢIE FINANCIARĂ

La sfârșitul anului 2010, Habitat for Humanity a implementat, pentru prima dată în 

România, programul de educație financiară pentru familiile partenere. Scopul 

acestuia a fost de a extinde modalitățile tradiționale de sprijin acordat beneficiarilor 

Habitat for Humanity printr-un program complementar celui de construcție de 

locuințe. 

Educația financiară contribuie la mărirea capacităţii de administrare a resurselor 

familiale şi, implicit, de gospodărire eficientă şi este un factor decisiv în 

responsabilizarea familiilor.

Programul “Bugetul Familiei” s-a desfășurat în 2 etape:

În perioada 10-13 noiembrie 2010 a avut loc un curs de tip ,,Train of Trainers”. Timp de 

2 zile, 12 membri ai filialelor Habitat for Humanity din România au fost instruiți cum 

să predea cursul “Bugetul Familiei” în judeţele de reşedinţă și care sunt aspectele 

organizatorice ale seminariilor. 

În a doua parte (noiembrie-decembrie 2010), peste 85 de familii din Bihor, Cluj, 

Suceava, Dolj, Argeş și Bacău au primit noțiuni elementare de educație financiară, 

și-au analizat situația bugetară actuală, au identificat atât evenimentele ocazionale, 

cât și pe cele repetitive ale familiei, au învățat care sunt produsele de economisire, de 

creditare cele mai potrivite pentru gospodăria lor, iar la finalul cursului au fost 

capabili să realizeze planul bugetului familiei pe un an. 

Participanții au fost încântați de faptul că acest proiect nu a fost o prezentare 

sofisticată, ci a luat forma unui workshop interactiv, în care au reușit să conștientizeze 

și să interiorizeze niște strategii pe care să le aplice în viitor. În urma programului, s-a 

observat din partea acestora o mai mare atenție la detalii legate de cheltuielile 

curente.

 

Mai mult decât case
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Proiectul "Construim la înălțime" al Habitat for Humanity  Comănești face parte din 

programul de eficiență energetică și a urmărit să ajute 35 de familii din Dărmănești, 

judeţul Bacău, să locuiască în condiții mai bune. Originea acestei idei a provenit de la 

Asociația de Proprietari Dărmănești care avea nevoie de reconstrucţia unui acoperiș de 

bloc pentru eliminarea infiltraţiilor cauzate de apele pluviale care inundau aparta-

mentele de la ultimul etaj. 

Lucrarea de construcţie este originală datorită faptului că reprezintă o nouă abordare 

de folosire a spațiului de locuire deja existent - dezvoltarea pe verticală. Scopul acestui 

proiect este de a mansarda blocul, astfel construind 8 locuințe noi, de a izola termic 27 

de apartamente, precum şi de a branşa imobilul la sistemul de canalizare.

Mansardarea, ca proces, este o metodă prin care maximizăm resursele existente. De 

asemenea, eficientizarea termică a spațiului de locuit este de actualitate pe agenda 

publică, această iniţiativă aducând nu numai confort termic, dar și scăderea facturilor 

la energie pentru beneficiari. Nu în ultimul rând, rezolvarea infrastructurii de canali-

zare și apă are efecte asupra sănătății locuitorilor din bloc și din împrejurimi, 

eliminând astfel potențiale focare dăunătoare sănătății.

Un obiectiv important al proiectului este implicarea familiilor beneficiare alături de 

voluntarii naționali și internaționali în construcția locuințelor. Nu construim doar case, 

ci o comunitate unde oamenii interacționază pentru rezolvarea provocărilor comune.

 CONSTRUIM LA ÎNĂLŢIME
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INOVAŢIE

Căutarea de noi metode de a rezolva criza mondială 

a locuinţelor este misiunea Habitat for Humanity. Cu 

un estimat de 21 de milioane de noi case necesare 

anual,  inovaţia devine foarte importantă. 

Iniţiativele de optimizare vin în sprijinul promisiunii 

de a reduce această nevoie copleşitoare.
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Lucrăm în comunităţi din oraşe sau din mediul rural cu oameni 

care nu mai sperau ca cineva să le întindă o mână de ajutor. 

Condiţiile mai bune de locuit pentru aceste comunităţi vor 

contribui la reducerea sărăciei, la recunoaşterea socială şi vor 

facilita participarea grupurilor defavorizate la viaţa comunităţii. 

Mai mult decât case

ŞANSĂ LA INTEGRARE

COMUNITĂŢI MARGINALIZATE

Habitat for Humanity în parteneriat cu Fundația Soros România lucrează de 3 ani în 

2 comunități de romi: Bălțești, judeţul Prahova și Vânători, judeţul Neamț. 

Sunt 84 de familii de romi care au beneficiat de sprijinul Habitat for Humanity. Un 

număr de 14 familii au acum locuințe noi, cu 3 camere, trainice, frumoase. Alte 70 de 

familii au primit ajutor pentru renovarea caselor după cum a fost nevoie: acoperiș 

nou, izolarea termică a pereților sau refacerea tavanului, uși și geamuri noi, reabilita-

rea structurii locuinței, coșuri de fum noi, sigure și sobe pentru a-și putea încălzi 

locuințele. 

În cadrul acestui  proiect, care face parte din programul de renovări, am urmărit 

câteva priorități:

  1. acoperiș trainic;

  2. pereți curați și sănătoși;

  3. sobe și coșuri de fum sigure;

  4. izolație termică bună;

  5. uși și geamuri funcționale.

Familiile beneficiare, pe lângă faptul că lucrează  la casele lor și ale celorlalți din 

comunitate, rambursează şi ajutorul primit în rate lunare fără profit pentru Habitat 

for Humanity, după puterea fiecăreia. În felul acesta, beneficiarul contribuie la 

dezvoltarea programului Habitat for Humanity, ajutând direct la renovarea și 

construirea altor locuințe pentru familii nevoiașe.

Şi în 2012 continuăm să lucrăm cu familiile de romi din mai multe comunități. Cu 

materiale și banii din donații, prin munca voluntarilor și mai ales cu contribuția 

beneficiarilor noștri vrem să ajutăm cel puțin 100 de familii de etnie romă în acest 

an. 
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WEB 2.0

SHOPFORHUMANITY.ro

Shop for Humanity a fost dezvoltat din convingerea că impulsionarea oamenilor în 

a gândi dincolo de societatea de consum şi mercantilism trebuie să fie susținută 

mai ales de mediul ONG.

Shop for Humanity funcționează ca un magazin virtual care promovează conceptul 

de responsabilitate socială individuală. Site-ul reprezintă o alternativă la clasica 

donație, cumpărătorul devenind un susținător al cauzei Habitat prin achiziția sa.

Acest concept on-line şi-a propus ca, în timp, să promoveze produsele mai multor 

organizaţii non-profit partenere, dar şi ale unor întreprinderi ale economiei sociale.

Pe Shop for Humanity orice produs cumpărat înseamnă ajutor pentru  schimbarea 

unei vieţi. Înseamnă că te-ai gândit la cei care n-au avut norocul tău în viaţă. În 

plus, te alegi cu un obiect fun, de calitate şi util.

Platforma de voluntariat este un instrument conceput pentru sprijinul organizației, 

dar și pentru ajutorul voluntarilor. 

De exemplu, un voluntar din Constanța se poate informa despre un eveniment de 

voluntariat Habitat for Humanity ce se va desfașura la Comănești în urmatoarele 

luni și, după ce află toate detaliile din descrierea acestuia, se poate înscrie pentru a 

participa. Procedura de înscriere este foarte simplă.

PLATFORMA DE VOLUNTARIAT (www.habitat.ro/voluntariat)
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Daniela Moldovan (41 de ani) este văduvă de patru ani şi împreună cu cele două fete: 

Ana-Maria (17 ani) şi Dana (15 ani) locuiesc într-o cameră de intervenţie a Căilor 

Ferate Române în comuna Apahida, judeţul Cluj. 

Spaţiul în care locuieşte mama cu cele două fete are 12 m²: un hol, o cameră mică şi o 

cămară. Nu există încăperi care să poarte denumirea de „baie" sau „bucătărie", 

încălzirea este pe lemne, cu sobă de teracotă, iar aprovizionarea cu apă se face de la 

un vecin contra unei sume de bani lunare.

Pe lângă aceste condiţii, pereţii crăpaţi ai camerei, igrasia şi frigul din fiecare iarnă, 

dar şi linia de cale ferată care trece prin faţa casei şi ameninţă în permanenţă 

siguranţa familiei au contribuit la eligibilitatea proiectului în programul de construcţii 

al Habitat for Humanity Cluj. 

„Nici fântâna din curte nu funcţionează. Aduc apă cu găleata de la un vecin şi îi plătesc 

la sfârşit de lună. Când facem baie, încălzim apa pe sobă sau pe aragaz şi ne spălăm în 

covată, pe rând. E greu şi pentru fete într-o singură cameră: acolo te speli, acolo faci 

mâncare, acolo dormi şi faci temele”, spunea Daniela, înainte de intrarea în programul 

Habitat for Humanity cu un ton realist.

Implementarea proiectului „Biletul HABITAT pentru ACASĂ” a început în toamna 

anului 2010 cu ajutorul voluntarilor din companii, pe un teren moştenit de Daniela 

Moldovan în comuna Apahida.

Bucuria familiei a crescut rapid, odată cu venirea echipelor de voluntari locali pe 

şantier. Pe bucata de pământ a familiei Moldovan au păşit, din octombrie 2010 şi până 

în mai 2011, 70 de voluntari care au pus bazele noii locuinţe, pregătind terenul pentru 

evenimentul de dedicare.

FAMILIA MOLDOVAN

 „Bucuria, pe care o simt acum, când îmi văd casa 
înălţându-se, este foarte greu de exprimat în cuvinte. 
Mă cuprind emoţiile la fiecare gând că va fi gata în 
curând. Am aşteptat foarte mult acest moment şi 
acum văd cum se înfăptuieşte visul meu şi al copiilor 
mei. Nici acum nu îmi vine să cred că vom avea o 
locuinţă Habitat cu o cameră, o baie şi o bucătărie” 
-  Daniela Moldovan
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Una dintre valorile Habitat for Humanity spune că nimeni 

nu trăieşte demn, cât timp aproapele său nu trăieşte, la 

rândul său, în demnitate. Habitat for Humanity România şi 

Fundaţia Michael Schimidt au redat demnitatea familiei 

Suceveanu atât de încercată de inundaţiile din 2010.

Familia Suceveanu este una dintre cele 30 de familii care au beneficiat de o nouă casă, 

construită de Habitat  for Humanity împreună cu voluntarii,  după inundațiile din vara 

anului 2010. După 11 luni în care au locuit într-un modul de tablă, având cu ei doar 

două geamantane cu haine și trăind din ajutoarele primite, în luna mai a anului 2011 

familia Suceveanu a  pășit pentru prima dată în noul lor cămin.

Cei doi au scăpat cu viaţă doar datorită unor vecini, care şi-au adus aminte în acele 

clipe de panică de faptul că bătrânul era imobilizat la pat. Apa ajunsese deja până sub 

saltea, când pompierii au intrat în casă şi i-au salvat din calea puhoiului. Nici măcar 

buletinele nu le-au luat cu ei. Totul a dispărut în câteva minute, imediat ce pereţii 

casei vechi de aproape 100 de ani s-au prăbuşit.

Vasile are 73 de ani şi trăieşte o bătrânețe chinuitoare. Din cauza diabetului, medicii 

i-au amputat ambele picioare, iar de curând şi-a pierdut şi vederea. Bruma de 

agoniseală adunată de-a lungul timpului s-a dus odată cu apele. Nici nu vrea să-şi 

aducă aminte prin ce durere a trecut şi spune că ,, în această viaţa am suportat durere 

cât alţii în trei vieţi”.

În ciuda problemelor de sănătate foarte grave și a dramei emoționale prin care 

membrii familiei au trecut, spiritul voluntar nu i-a părăsit, regretând că nu au putut să 

ajute la construcția casei lor și a celorlalte familii din comunitate. „Mă doare că nu am 

putut să pun măcar o cărămidă, eu, care în viaţa mea am construit zeci de aparta-

mente”, spune bătrânul.

Cei doi vârstnici nu și-au pierdut niciodată speranța că vor trăi momentul în care se vor 

muta într-o casă nouă. „Ne-am rugat la Dumnezeu să nu ieşim între patru scânduri din 

acest modul de tablă. Măcar un minut dacă îl trăim, să-l trăim în noua casă”, a povestit 

Elena Suceveanu.  

FAMILIA SUCEVEANU

Mai mult decât case

DEMNITATE
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Teo a demonstrat importanţa ieşirii din cercul vicios 

al locuirii în condiţii improprii. Locuinţa Habitat i-a 

acordat o şansă acestui copil minunat. 

Teofil Herghelegiu, sau Teo cum îi spun prietenii, este  copilul deosebit al Habitat 

pentru Umanitate Beiuş, obținând în 2011 titlul de campion mondial la Asihara 

Karate, în urma concursului desfăşurat între 12 şi 13 noiembrie 2011 la Bucureşti. 

Pentru a obţine această performanţă Teo a avut nevoie de foarte multă pregătire şi 

ambiţie. Cu luni bune înainte de campionat s-a antrenat intensiv, iar cu puţin timp 

înainte de competiţie a participat la un stagiu de pregătire  împreună cu lotul 

naţional.

Teo este băiatul primei familii care a beneficiat de o locuinţă Habitat în România şi 

avea doar 2 luni când părinţii l-au adus într-un coş în casa la care au muncit timp de 

doi ani alături de vecini şi voluntari. Familia Herghelegiu locuise, până să beneficieze 

de o casă Habitat, într-o cameră mică şi friguroasă dintr-o casă veche din Beiuş, 

judeţul Bihor. Cu toate acestea, ei au crezut că-şi pot schimba destinul lor şi pe al celor 

doi copii dacă vor avea propria locuinţă.

„Dacă n-am fi avut casa aceasta, n-am fi avut nici măcar spaţiu pentru toate trofeele 

pe care le-a obţinut Teo. Însă pe de altă parte nici nu cred că ar fi avut şansa să practice 

acest sport şi să ajungă unde este acum, deoarece o mare parte din antrenament o 

face acasă”, a povestit Vasile Herghelegiu, tatăl lui Teo.

TEO -  ,,COPILUL HABITAT”

Mai mult decât case

ŞANSĂ LA VIITOR
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VOLUNTARIAT



Programul de voluntariat Habitat for Humanity în România 

găzduiește voluntari de pe 3 continente care susţin programul de 

construcţii al Habitat prin eradicarea locuirii sărăcăcioase în judeţe 

precum: Suceava, Bihor, Dolj, Cluj, Argeş, Bacău şi Prahova. Habitat 

găzduieşte voluntari, angajaţi ai marilor companii din România, 

distribuind efortul de lucru în toate şantierele din ţară. Cu ajutorul 

standardelor de calitate şi mai ales datorită procedurilor de evalu-

are, programul de voluntariat al Habitat for Humanity este în 

permanentă adaptare pentru a răspunde aşteptărilor şi pentru a 

menţine ridicată ştacheta calităţii programelor de voluntariat din 

România.

Ţara de origine 
a echipei

Număr echipe Zile lucrate Ore lucrate
Voluntari în 

şantiere

Canada 2 18 1.728 24

Dubai 1 5 520 13

Alte ţări din Europa 2 4 2.304 144

Elveţia 2 8 1.472 46

Franţa 2 15 1.784 33

Germania 5 25 2.560 64

Italia 1 5 600 15

Irlanda de Nord 6 46 9.096 180

Norvegia 2 10 1.160 29

Olanda 1 5 640 16

Qutar 1 5 1.000 25

Republica Irlanda 2 14 1.856 32

Arabia Saudită 1 4 640 20

SUA 11 66 7.552 166

UK 5 33 4.840 99

România 56 218 40.997 1.138

TOTAL 100 481 78.749 2.044

1

2

PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT

ECHIPE DE VOLUNTARI GĂZDUITE

Mai mult decât constructori

Voluntarii Habitat for Humanity sunt ,,o specie rară”. Ei îşi pun la 

dispoziţie timpul, energia şi cunoştinţele pentru a-şi finanţa stagiile 

de voluntariat şi pentru a sprijini construcţia sau renovarea caselor 

unor străini fără a aştepta nimic în schimb. 

Însă odată ajunşi pe şantier, străinii le devin prieteni, se leagă relaţii 

bazate pe emoție şi dăruire, colegii de birou le devin colegi de echipă, 

iar valoarea împărtăşirii momentelor amuzante sau a celor dificile 

transcede pereţii caselor şi va călători cu ei toată viaţa.  Veţi întâlni 

persoane profund schimbate, povestind cu ochi luminoşi şi zâmbete 

largi despre extraordinare experienţe de viaţă, muncă asiduă, 

prieteni noi, valoarea lucrului în echipă şi impact profund pozitiv în 

viaţa semenilor. Atunci veţi şti că aveţi în faţă un

Voluntar Habitat.
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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.

Voluntariat
Naţional

Este programul de găzduire a echipelor de voluntari români, 

individuali sau corporatişti. Programul este constituit dintr-un 

Team Building al 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.



Legendă:

- numărul de echipe
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,,A fost o experiență interesantă și fructuoasă, nu 
doar fiindcă am finalizat lucrările și am ajutat o 
familie cu o locuință, ci pentru că această 
aventură ne-a dezvoltat abilități și ne-a 
responsabilizat ca echipă, învățându-ne că doar 
prin muncă ne putem atinge obiectivele propuse”.   
Voluntar Vodafone la Cluj

,,Chiar le recomand tuturor să încerce așa ceva și 
să-și dedice puțin timp din viața lor unei astfel de 
experiențe. E greu de descris în cuvinte…se simte”.
Voluntar Whirlpool la Beiuș

,,E minunat să vezi cum o echipă formată din 
oameni care nu se cunosc personal, adunați din 
colțuri diferite ale lumii pot lucra atât de bine pe tot 
procesul de construire a unei locuințe“.
Voluntar Global Village la Comănești

,,Ne-am împrietenit cu câțiva tineri din comuni-
tate, ei ne-au învățat dansuri tradiționale 
românești, iar noi, la rândul nostru, i-am învățat 
dansuri tradiționale irlandeze. Am vizitat un 
orfelinat din zonă și am trăit experiențe care îți 
schimbă viața”.  
Voluntar Global Village la Beiuș

,,Programul este minunat. După ce-am ajutat la 
procesul de demolare și construire a unei case, am 
realizat ce norocos sunt că merg la școală și că ar 
trebui să apreciez mai mult asta. Din această 
experiență am învățat chiar și lucruri noi despre 
România’’.  
Voluntar Școala Americană la Bălțești

,,Întotdeauna bine primitori, răbdători și dispuși 
să asigure tuturor voluntarilor o experiență 
pozitivă. Mai mult decât atât, ne permit să-i 
vedem ca pe niște oameni simpli, și nu ca pe o 
echipă formală de organizatori”. 
Voluntar Europharm la Pitești
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VIZIBILITATE



Vizita Board-ului Internaţional Habitat for Humanity la BNR

Lansarea proiectului ,,Şi eu Reclădesc Speranţa” Emil Olteanu, invitat la o dezbatere Forbes

Conferinţă de presă ,,Şi eu Reclădesc Speranţa”

Conferinţă de presă  ,,O casă, un viitor”

Proiectul ,,Şi eu Reclădesc Speranţa” - apariţie în presa locală



Întâlnire cu Mircea Geoană, Preşedintele Senatului României

Habitat for Humanity la târgul ONG-urilor la Petrom City

Emil Constantinescu pe 
şantierul Habitat

Habitat for Humanity la ONG Fest



ACOPERIREA MEDIA LA NIVEL NAŢIONAL ÎN PERIOADA IULIE 2010 - IUNIE 2011

Silver Award for Excellence

,,Acum, mai mult ca oricând!”

Răspuns la dezastre

PR AWARD 2010

Proiecte şi campanii voluntariat
locul II

Big Build 2010

GALA SOCIETĂŢII CIVILE 

2011
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539
numărul total 

de materiale de presă 236.500
euro

valoarea totală

ratecards 2.750.984
audienţa totală 

a vizitatorilor unici

pe on-line



PLANURI DE VIITOR

Cartierul Habitat din Beiuş, judeţul Bihor



Habitat for Humanity România va răspunde în caz de catastrofe, indiferent de scară, 

apelând la experienţa acumulată în astfel de intervenții, pe baza cunoştinţelor, 

resurselor şi a capacităţii de care dispune. Răspunsul va veni în concordanță cu 

competențele dobândite în materie de adăpost și locuire, în contextul unor 

intervenții sustenabile pe termen lung.

Habitat for Humanity România poate răspunde în mod direct, își poate asuma un rol 

de susținere sau poate interveni prin parteneriatele cu alte ONG-uri locale sau 

internaționale. În plus, va continua să intervină în încercarea de a diminua în primă 

fază efectele unor dezastre și apoi punând în funcțiune strategiile dezvoltate, atât 

în cadrul programului de răspuns la dezastru, cât și în cadrul programelor standard 

de locuire.

Printre obiectivele programului se numără patru direcții cheie: elaborarea unor 

strategii de prevenție urmărind reducerea riscului în cazul unui dezastru, pregătirea 

unor programe de intervenție cu implementare rapidă, reducerea efectelor într-o 

primă fază a dezastrului și implementarea unor programe de recuperare pe 

problema locuirii.

PRODUSE DE MICROFINANŢARE

În toată lumea, numai 20% din totalul familiior pot accesa produsele oferite de 

sistemul financiar, pentru restul, disponibilitatea de a utiliza astfel de pârghii cu 

care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a condiţiilor de locuit, fiind de 

cele mai multe ori imposibilă.

Datorită nevoii semnificative de sprijin şi considerând strategia generală, la nivel 

mondial, Habitat for Humanity România doreşte să identifice noi soluţii pentru 

facilitarea accesului populaţiei sărace la servicii financiare de calitate. 

În anul 2012 ne propunem încheierea unor parteneriate cu instituţii financiare 

bancare sau nebancare cu ajutorul cărora să fie posibilă oferirea unor soluţii simple, 

decente şi accesibile, care să vină în întâmpinarea nevoilor de locuire ale familiilor 

cu venituri mici, care nu pot accesa creditele oferite de sistemul bancar în mod 

obişnuit.  

Suntem convinşi că produsele de microfinanţare reprezintă o pârghie necesară şi la 

îndemâna familiilor cu venituri foarte mici care urmăresc îmbunatăţirea condiţiilor 

de locuit, oferind posibilitatea contractării unor credite de valoare mică, acordate pe 

termen mediu sau scurt, condiţiile riguroase de garantare fiind înlocuite de altele 

noi, special create ţinând cont de posibilitea beneficiarilor de a le oferi, dar şi pentru 

a întâmpina nevoile finanţatorilor.

DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Locuirea nu este doar despre clădiri, ci despre oameni și comunități. Habitat for 

Humanity își propune să acționeaze ca un motor de dezvoltare comunitară, 

deoarece antrenează investiții locale, autorități publice, agenți economici și alți 

parteneri.

Din acest motiv urmărim dezvoltarea unor programe complementare celor 

standard de construcții, care să răspundă nevoilor de locuire ale beneficiarilor. În 

acest fel dorim să lărgim aria de implicare în comunitățile în care acționăm și să 

diversificăm tipurile de ajutor pe care le putem oferi familiilor asistate. Programele 

de educație financiară și sprijinul oferit în reabilitarea unor centre comunitare, 

precum școala sau dispensarul, sunt doar câteva din obiectivele noastre, principalul 

fiind identificarea nevoilor locale și apoi oferirea unor soluții personalizate. Aceste 

direcții vin să completeze activitatea noastră de până acum și au apărut ca urmare 

a unei apropieri mai mari de comunitățile în care lucrăm, dar și ca o aliniere la 

strategia internațională a Habitat for Humanity.

PROGRAMUL DE RĂSPUNS LA DEZASTRE
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ECHIPA HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA



HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA

BIROUL NAŢIONAL

Emil Olteanu - Director Executiv 

Delia Cirap - Director Financiar

Mihaela Buculescu - Contabil

Roxana Bulai - Contabil

Gabriela Grigori - Director Dezvoltare Resurse & 

Comunicare

Ana-Maria Godja - Manager Comunicare & PR

Carmen Ghia - Coordonator Comunicare

Alexandru Pavel - Specialist New Media 

Raluca Baciu - Manager Relații Companii 

Amanda McMasters - Coordonator Relații Donatori

Ionut Raita - Director Operațional  

Mihai Grigorean - Manager Program Răspuns la 

Dezastre 

Zamfir Todor - Manager Programe  Speciale

Gabi Pascal - Manager Programe, Relaţii filiale şi 

Dezvoltare

Andreea Cismaru – Director Finanţare Locuinţe

Andrei Chirila - Manager de Construcții

Cosmin Catană - Director Naţional Program Voluntariat

Adrian Olteanu – Coordonator  Voluntari

Gabriel Iordache - Asistent Manager Proiect

Au mai fost alături de noi

Mona Prisacariu - Director Dezvoltare Resurse & 

Comunicare

Petruța Păcuraru - Coordonator Comunicare

Iulia Badea - Coordonator Relații Companii 

BEIUȘ

Marcel Coroiu - Președinte

Mircea Jurcan -Director Executiv

CLUJ

Andrei Aroneț - Președinte 

Andrei Szanto - Director Executiv

COMĂNEȘTI

Gheorghe Baciu - Președinte

Mitrel Mititelu - Director Executiv

CRAIOVA

Gheorghe Zamfir - Președinte

Viorel Ofițerescu -Director Executiv

PITEȘTI

Adrian Ciorna - Președinte

PLOIEȘTI

Daniel Sorescu - Director Executiv

RĂDĂUȚI

Gheorghe Baciu – Președinte interimar

Georgiana Lazăr - Director Executiv

CONSILIUL DIRECTOR

Don Haszczyn 

- Președinte HFHR

- Vicepreședinte HFH Intl, Europa și Asia Centrală

Lucija Popovska 

- Membru Board HFHR

Gheorghe Baciu 

- Membru Board HFHR 

- Președinte al Consiliului Filialelor HFHR

Feike Dik 

 - Membru Board HFHR
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PARTENERI HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA

PARTENER STRATEGIC

SPONSORI PRINCIPALI 

SUSŢINĂTORI

Alpha Bank România, Citi Bank, Fundația Michael Schmidt, KPMG România, Millennium Bank, Romtelecom, Orange, 

Vodafone, Cosmote, American International School of Bucharest, Provident Financial IFN SA,  Construcții Bihor SA, 

București Turism SA, Cameron România, Vega 93 SRL, Building Astrom SRL, Moldocor SA Piatra Neamț, Construcții Erbasu, Lor.Instal 

Construct  SA, Robert Bosch SRL, Help Trans,  General Construct SA Focsani, Cast SRL, Scadt Slatina, Indesit Company SPA, Mapei România 

București, IM Construct, Nakita Prod Comimpex,  Grup Primacons, Celco SA, Oltcons SA, Infineon Technologies Romania, As Construct, 

Macon, Fundaţia Ajutor Umanitar, Rompetrol Group, Velux Romania, Design Proiect Construct, Orbis Investment Management Ltd, As. 

Creştină Interconfesională Rugul Aprins, Paulus,  Arcazia Impex, Mis Consulting, Nutrivit Prodcom, Stanoiu SRL, Utilaj Logistics, Zona D 

HABITAT FOR HUMANITY BEIUȘ

Celestica, Adeplast, Pantano, Muzeul Municipal Beius, Total 

Digital, iConsult, Endles, Druch Service, Dorulet Comimpex, 

Eternal Beauty, Nexia Consulting, Lampart, Mobiversal, 

Benvenuti, Green Sofa, Liliana Pop

HABITAT FOR HUMANITY COMĂNEȘTI

OMV Petrom, Fundația UniCredit Italia, Rotary  Club Bacău

HABITAT FOR HUMANITY CLUJ

UniCredit, Arhimar, Bootsvania, Banc Post, Bogart, City 

Plaza, Ducfarm, Genpact, FCC, Iquest, Iulius Mall, Jamgos-

sian, PR & More, PMA Invest, Romtelecom, Librariile 

Humanitas, Marty, Tact,  Vitacom

HABITAT FOR HUMANITY CRAIOVA

CAD Works International, Miltiv Exim, Moviplast, Basicra 

Prodserv, Generali Asigurari Craiova, EVW Holding Craiova, 

New Label Print, Expert Accounting,  OZ Maraton Craiova

PARTENERI MEDIA

Phoenix Media,  Inga Media, Vision Media Plus, Media Advertis-

ing, Monopoly, Splendid Media, Imperial Media, Open Times, 

Absolut Young Media,  Cocor  Media Channel, Crișana, Magic FM, 

Zile și Nopți, Rogalski-Grigoriu Public Relations, Neogen, 

Arhitext, Napoca News, Arhitectura, Femeia, Sanoma Hearst, 

Burda Romania, Trilulilu, Casamea.ro, Sfatulmedicului.ro, 

Mami.ro, Agendaconstructiilor.ro, Romanialibera.ro,  Debizz.ro, 

Protv.ro,    Stirileprotv.ro,   Acasatv.ro,   Incont.ro,   Perfecte.ro, 

Fereastra.ro, Dexonline.ro, CSR România, CSR Media

PARTENERI INSTITUȚIONALI

ONG-uri  

Federația Română de Atletism, Asociația  Viitorul Tinerilor, 

U.N.D.P

AUTORITĂȚI PUBLICE

Consiliile Locale: Zemeș, Moinești, Cluj, Beiuș, Bălțești, Oarja,  

Vânători-Neamț, Craiova, Oradea, Bechet, Rădăuţi, Ploieşti

CAMERE DE COMERȚ ŞI INDUSTRIE

Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență

PESTE 20.000 DE DONATORI INDIVIDUALI

creo




Jonathan Reckford, CEO Habitat for Humanity International 

,,Indiferent de locul în care se construiește, de religia, sexul sau etnia beneficiarilor și a 

voluntarilor Habitat, există sentimentul unei comunități autentice care îi unește pe toți cei 

care parteneriază cu Habitat. Este exact acel angajament comun care stă la baza lucrării 

Habitat de 3 decenii și este un angajament ce va fi reînnoit pentru a face față provocărilor 

viitoare. Nu trebuie să vă reamintesc că nevoia de locuințe decente este imensă. 

Tenacitatea noastră este la fel de vastă.”

Str. Vornicul Ioniţă nr.4
Sector 2, Bucureşti
+4 021. 311. 30. 25
info@habitat.ro
www.habitat.ro
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