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Parteneri strategici

Cu cât călătoresc mai mult prin ţară, fie privat, fie în legătură cu proiectele Habitat din
mai toate regiunile României, cu atât realizez mai mult că oamenii trăiesc aparent în
realităţi diferite. Dureros de diferite. De la identitatea istorică a centrelor urbane
bogate, la opulenţa îmbogăţiţilor artificial, trecând prin sate uitate de lume, de
Dumnezeu şi de turişti şi ajungând la sărăcia extremă a oamenilor sau comunităţilor
segregate – toţi îşi duc parcă existenţa într-un balon ermetic închis, doar al lor, într-un
univers propriu, fără să existe vreo legătură aparentă cu restul lumii.
E atât de dureros să întâlneşti zeci şi zeci de familii care trăiesc în condiţii de neimaginat, mizere, umilitoare, ignoraţi de toţi ceilalţi, şi care într-un mod tragic s-au obişnuit
atât de mult cu situaţia lor, încât o consideră normală. E la fel de dureros să povesteşti
cu alte zeci de familii care aparent o duc mai bine, au un venit, dar, în realitatea lor,
duc o luptă continuă, zilnică pentru supravieţuire şi pentru un minim de decenţă. La
fel de ignoraţi, ei nu ajung niciodată să răsufle eliberaţi din cercul vicios al sărăciei şi
duc mai departe povara unei vieţi fără un orizont luminat de speranţă adevărată.
În 2012, pentru mai bine de 1.500 de beneficiari, Habitat împreună cu partenerii şi
susţinătorii săi au ales să pătrundă în realităţile dureroase a acestor oameni.
Am ales să nu trecem pe lângă situaţiile ignorate de mulţi, ci să ne oprim, să
înţelegem, să ducem mai departe mesajul disperării şi nevoii de speranţă şi să
întrebăm pe ceilalţi din jur: Tu ce vei construi?
O întrebare deloc retorică, fiindcă în mod cert, nu au fost şi nu sunt doar – simple –
case. Anul peste care privim în urmă (iulie 2011 – iunie 2012) a văzut o varietate
foarte mare de proiecte realizate de Habitat pentru Umanitate şi partenerii săi şi care
toate converg spre acelaşi mesaj puternic: anume că impactul social trece mult
dincolo de construcţiile propriu zise.
Trei instituţii de învăţământ rurale şi urbane reconstruite şi reabilitate împreună cu
Vodafone şi UNICEF pentru mai mult de 2.000 de copii în judeţele Botoşani şi Suceava
au fost inaugurate în septembrie 2011 – ce am construit? Un spaţiu nou pentru
educaţie, dezvoltare personală şi joacă.

Habitat for Humanity România

Big Build 2011 a însemnat încă o celebrare frumoasă a Zilei mondiale ONU a habitatului uman şi a
însemnat ridicarea a 10 case în 5 zile de către peste 700 de voluntari – ce am construit? Spirit de echipă,
integrare socială, eliminarea prejudecăţilor şi, evident, Big Brother Room.
În iarna 2012, împreună cu „Ajutorul Maltez” am reuşit să asistăm în cadrul programului de răspuns la
dezastre peste 200 de familii înzăpezite şi confruntate cu cea mai gravă iarnă de o jumătate de secol
încoace – ce am construit? Solidaritate, încredere, speranţă în ziua de mâine.
În martie 2012 am pornit la drum cu „Mental Health Initiative” (OSI Budapesta) şi cu fundaţia ProAct la
proiectarea şi realizarea unei locuinţe protejate pentru persoane instituţionalizate cu dizabilităţi mentale
şi motorice severe – ce vom construi? Dezinstituţionalizare, îngrijire într-un mediu familial, restabilirea
demnităţii umane.
La Craiova am pornit programul de WATSAN pentru ajutorarea a zeci de gospodării din mediul rural cu
racordarea la apă curentă – ce am construit? Un mediu sănătos, boli mai puţine, demnitate şi restabilirea
standardului minim de viaţă.
Acestea sunt doar câteva din proiectele de anvergură pentru care echipa Habitat din întreaga ţară a fost
binecuvântată să găsească susţinători şi parteneri. Veţi descoperi şi multe alte proiecte în paginile ce
urmează, proiecte în care voluntarii, beneficiarii şi sponsorii au decis împreună să nu ignore situaţiile
dificile şi de multe ori tragice, ci să să găsească un răspuns la întrebarea pe care v-o punem necontenit:
Tu ce vei construi? Iar după ce vei găsi răspunsurile noastre, de îţi vor fi plăcut, te invităm să vii alături
de noi, să afli cum a construi, înseamnă a schimba vieţi. Definitiv.
Emil Olteanu
Director Naţional
Habitat for Humanity România
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Habitat for Humanity România

Viziune
O lume în care toți oamenii au posibilitatea să locuiască decent.
Misiune
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 şi să trăiască şi să
se dezvolte sănătos şi în demnitate din toate punctele de vedere, rupând cercul vicios al sărăciei.
Valori
1. Demonstrăm dragostea şi învăţăturile lui Hristos.
2. Punem accent pe importanţa locuirii.
3. Promovăm nevoia de locuire accesibilă.
4. Pledăm în favoarea celor aflaţi în nevoie de locuire.
5. Promovăm demnitatea umană.
6. Lucrăm pentru dezvoltarea transformaţională şi sustenabilă a comunităţilor.
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Habitat for Humanity România
Iulie 2011

Vizibilitate

HFH România - Jon Bon Jovi, ambasador Habitat
Jon Bon Jovi, primul ambasador al Habitat for Humanity a venit în România pentru a susține un
concert pe 10 iulie 2011. Artistul a fost alături de organizație mult timp și a susținut public eforturile
acesteia în SUA. Apoi a creat Jon Bon Jovi Soul Foundation, iar din 2008 Bon Jovi susţine Organizaţia
Naţiunilor Unite şi misiunea acesteia de a elimina sărăcia extremă. BON JOVI în România a însemnat
pentru Habitat o motivaţie în plus de a continua lucrul cu familiile în comunităţile defavorizate.
Alături de Bill Clinton, Jimmy Carter, Brad Pitt şi alţii, Jon Bon Jovi a fost şi este încă un partener de
seamă în proiectele Habitat la nivel global.
HFHR Beiuş - 10 ani cu Katie Boland
În vara lui 2011 ne-am bucurat să aniversăm 10 ani de când Katie Boland, profesoară în Connecticut,
USA, vine an de an cu una sau două echipe de voluntari să sprijine comunitatea din Beiuş, județul
Bihor. Am marcat momentul construind o locuinţă în doar cinci zile pentru o mamă cu un copil.
Mulţumim, Katie Boland!
HFHR Cluj - Swimathon, concurs de înot pentru o cauză nobilă
Pe 16 iulie , echipa Habitat a participat la Swimathon. 105 lungimi de bazin înotate în 60 de minute.
Mulţumim echipelor "01 pentru Habitat" şi "Constructorilor de vise", dar şi susţinătorilor lor!
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Vizibilitate
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Fundatia Vodafone Romania
Non Guvernmental Organization (NGO)
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Habitat for Humanity România
August 2011

Empatie

HFH România - Bun venit Siveco România!
Echipa Siveco România 1 a venit pentru prima dată pe un șantier al Habitat for Humanity, în
Bălțesti, jud. Prahova, pentru a ajuta o familie de romi să locuiască în condiții mai bune. Echipa,
formată din 9 persoane a lucrat la reabilitarea unei case, ridicând structura pereților exteriori și a
pregătit montarea acoperișului. Acestă iniţiativă a făcut parte din proiectul „O casă, un viitor”,
lansat în anul 2009 în localităţile Bălţeşti, jud. Prahova şi Vânatori, jud. Neamţ.
Mulțumim, UPS!
UPS, prin intermediul The UPS Foundation și Habitat for Humanity România au ajutat o familie
aflată în nevoie urgentă de locuință, și a făcut o donație în valoare de 5.000 $. Înmânarea cecului
a avut loc în cadrul ceremoniei de sărbătorire a celor 104 ani de la înființarea UPS.
HFHR Beiuş - Un model de urmat
În august 2011 Habitat pentru Umanitate Beiuş s-a numărat printre organizaţiile prezentate drept
model în cadrul Şcolii Academice de Sociologie, ediţia a V-a, ce a avut loc la Oradea. Habitat a
fost luată ca studiu de caz, iar preşedintele organizaţiei, Marcel Coroiu împreună cu directorul de
programe, Emil Popa, au susţinut scurte prezentări şi au răspuns întrebărilor participanţilor.
1
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Habitat for Humanity România
August 2011

Empatie

HFHR Cluj - Familie tânără caut HABITAT!
Habitat for Humanity Cluj a găzduit, în perioada 7 – 14 august, cea mai mare echipă de voluntari
internaţionali care a contribuit la proiectul „Familie tânără caut HABITAT!” din Câmpeneşti, judeţul Cluj 1 .
Echipa a fost alcătuită din 42 de studenţi şi tineri avocaţi britanici ai companiei Addleshaw Goddard, una
dintre cele mai mari firme de avocatură din Marea Britanie, prezentă pentru al patrulea an consecutiv pe
şantierele Habitat din Cluj. Cei 42 de voluntari, cu vârste cuprinse între 22 şi 42 de ani, au contribuit cu
aproximativ 1.500 de ore de voluntariat la locuinţa unei tinere familii. În cele cinci zile efective de lucru,
voluntarii au finalizat placarea cu OSB a locuinţei, au construit acoperişul şi au lucrat la izolarea interioară
şi exterioară a casei.
Genpact din nou alături de clujeni!
Firma Genpact a voluntariat din nou alături de clujeni. În pofida vremii ploioase, tinerii și-au donat din
timpul lor pentru a lucra alături de familiile care vor să-şi reconstruiască viaţa.
HFHR Pitești - Orange Business Services la Oarja
14 voluntari internaționali ai Orange Business Services au lucrat pe șantierul Habitat din Oarja, Pitești.
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Habitat for Humanity România
Septembrie 2011

Încredere

HFH România - Millennium Bank ajută o familie de nevăzători
Millennium Bank 1, 2 împreună cu Habitat for Humanity România au ajutat o familie de nevăzători
care nu a mai avut resurse să își finalizeze locuința și care risca să ajungă să doarmă pe stradă. Un
grup de 14 voluntari, angajați ai Millennium Bank, a lucrat pe șantierul Habitat din satul Constantin
Brâncoveanu, județul Călărași, pentru ca locuința să fie finalizată înainte de venirea iernii.
Licitație caritabilă
Habitat for Humanity Irlanda de Nord a organizat o licitație caritabilă pentru a ajuta familiile
vulnerabile economic și social din România să trăiască în condiţii umane. O colecție de 150 de picturi
originale realizate de artişti irlandezi a fost vândută în cadrul unei licitației organizate în Belfast.
HFHR Beiuş - Team building ECA pe șantierul de la Oradea
Colegii noștri de la biroul Habitat for Humanity Europe and Central Asia (ECA) 3 au ales să vină în
România, pe şantierul din Oradea, pentru un „retreat” şi „team-buildig”. Acestora li s-au alăturat
angajaţi şi membri din Consiliul Director al filialei din Beiuș, judeul Bihor. Cei 40 de voluntari au
pregătit fundaţiile caselor pentru tineri crescuţi în familii adoptive la Căminul Felix, parteneri ai
Habitat pentru Umanitate Beiuş.
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Habitat for Humanity România
Septembrie 2011

Încredere

HFH România - Vizită IBOD (Habitat International Board Of Directors)
Evenimentul de lansare a noii sucursale a Habitat de la Ploieşti a avut loc în contextul vizitei Board-ului
Internaţional al Habitat for Humanity. La eveniment au fost prezenți în calitate de membri ai board-ului
Habitat: Emil Constantinescu, Președintele României (1996-2000), Ken Klein, Președintele board-ului,
Edward Shreyer, fostul Guvernator al Canadei, Shannon Ledbetter, Kathleen Bader și Don Haszczyn,
Preşedinte Boardului Habitat for Humanity România. Boardul internațional al Habitat a fost primit în
vizită de Preşedintele Senatului României din acea perioadă, Domnul Mircea Geoană 1 3, dar şi de către
Domnul Bogdan Olteanu 2 , Vicepreședinte al Băncii Naţionale Române.
Inaugurarea grădiniţei şi şcolii din Dorohoi, reabilitate cu ajutorul UNICEF
Pe 14 septembrie a avut loc inaugurarea Grădiniței nr. 10 și a Școlii nr. 2 din Dorohoi 3 , reabilitate cu
ajutorul UNICEF și Habitat for Humanity România în perioada verii. Aproape 1.000 de copii cu vârste
cuprinse între 3 și 14 ani, vor putea învăța într-un mediu sănătos și sigur, după ce acoperișurile celor
două clădiri aflate într-o stare avansată de degradare au fost refăcute. Proiectul de reabilitare a celor
două școli, desfășurat în perioada verii, a reprezentat o continuare a intervenției după inundațiile din
vara anului 2010.
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Habitat for Humanity România
Septembrie 2011

Încredere

HFHR Ploieşti - O nouă locație Habitat
Pe data de 22 a avut loc evenimentul de lansare a noii filiale Habitat for Humanity Ploiești 1 , care și-a
propus să contribuie major la eliminarea locuirii precare din județul Prahova. Primul program al Habitat
for Humanity Ploiești urmărit construcția a 12 locuinţe (3 cvadruplex-uri), proiectul fiind implementat cu
sprijinul Primăriei Ploiești.
HFHR Rădăuţi - Tineri pentru Comunitate
Proiectul „Tineri pentru Comunitate” 2 , iniţiat de colega noastră Viviana Huţuleac, în parteneriat cu
Colegiul Tehnic Rădăuţi, a adunat peste 250 de elevi din cadrul colegiului pe şantierul Habitat pe întreg
parcursul anului fiscal. Aceştia au izolat casele cu polistiren, au chituit, au şlefuit, au făcut curăţenie în
cadrul organizării de şantier, totul pentru comunitatea Habitat.
HFHR Comănești - Caravana ONGFest
În perioada 17-18 septembrie, HFHR Comăneşti a participat la Caravana ONGFest din Bacău. ONGFest
este un eveniment de anvergură al sectorului non-guvernamental din România, un promotor al
participării publice, al comportamentului filantropic şi voluntar, dar şi o oportunitate de a aduce
ONG-urile în atenţia cetăţenilor şi a publicului larg.
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Habitat for Humanity România
Octombrie 2011
HFH Romania – Big Build 2011
Între 3 și 7 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Locuirii, a avut loc
cel mai spectaculos eveniment de construcţie al anului: Big Build,
ediţia a treia. Peste 800 de voluntari din țară și din străinătate au ales
să lucreze alături de Habitat for Humanity România, construind 10
locuințe pentru 10 familii nevoiașe din județul Prahova. Evenimentul a
fost unul de construcție accelerată, casele fiind gata într-un timp
record – 5 zile. Big Build a însemnat din nou unirea forțelor pentru o
singură cauză, prin implicarea unui număr mare de companii din
domenii diverse. În total, 14 parteneri au dăruit mai mult de 150.000
euro în bani, materiale de construcție, servicii și ore de voluntariat.

Exemple

Sponsored
Până în prezent, Fundaţia Vodafone a
investit peste 1.400.000 de Euro în
construcţia de case alături de Habitat
for Humanity România.

Hărți ale trecutului, prezentului și viitorului
Doi voluntari Habitat au lucrat în comunitatea romă din Bălțești pentru a afla mai multe despre
înțelegerea locuitorilor asupra lor înșiși și a spațiului ce îi înconjoară. Voluntarii au folosit metoda
cartografierii sociale, acesta fiind un exercițiu de cunoaștere colectivă a spațiului, un mod de a
pune în contact comunitatea cu spațiul geografic, socio-economic și cultural. Felul în care s-a
realizat lucrul acesta a ținut de crearea unor hărți colective, reprezentând înțelegerea împărtășită
a unui loc anume, de exemplu casa sau ulița.
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Habitat for Humanity România
Octombrie 2011

Exemple

HFH România - #construim
33 de bloggeri din Bucureşti au lăsat pentru o zi biroul și au venit pe şantierul Big Build să construiască
pentru 10 familii în nevoie de locuinţă. Aceştia au lucrat la cele 10 case în echipe de câte 3-4 persoane
şi s-au ocupat de montarea gips-cartonului şi zugrăvirea pereţilor interiori şi exteriori, alături de ceilalți
voluntari.

Scrie un comentariu...
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Habitat for Humanity România
Octombrie 2011

Exemple

HFHR Beiuş - 100 de voluntari Celestica
Compania canadiană Celestica a participat pentru al doilea an consecutiv cu voluntari la ridicarea unei
locuinţe Habitat. 100 de voluntari ai companiei au ridicat o casă în 5 zile asigurând în acelaşi timp şi
finanţarea acesteia. Printre voluntari s-au numărat şi membri din conducerea Celestica, care are au
muncit timp de o zi pe şantier alături de colegi 1-4 .
HFHR Rădăuţi - World Habitat Day la Rădăuți
192 de elevi de la două şcoli din municipiu, îndrumaţi de profesorii lor, au sărbătorit împreună cu
Habitat, Ziua Mondială a Locuirii. Au desenat căsuţele din cartierul Habitat, pe care apoi le-au
„construit” din polistiren, placaj sau chiar din pânză, au scris mesaje copiilor din cartierul Habitat sau
voluntarilor ce au susţinut organizaţia până în prezent și au realizat câteva expoziţii: la şcoală şi la
biroul Habitat for Humanity Rădăuţi.
HFHR Comănești - Eficiență energetică și voluntariat
A avut loc primul training de Eficienţă Energetică, la Centrul de Resurse Zemeş – a fost un training
interactiv, la care au participat 12 familii din comunitate. În aceiași lună, două echipe de voluntari
Petrom au lucrat la proiectul “Mansarda” de la Dărmăneşti.
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Habitat for Humanity România
Octombrie 2011

Exemple

HFHR Beiuș - The Power of Good – voluntari cu Sindromul Down
Habitat Beiuș a găzduit o echipă de voluntari cu sindrom Down din Irlanda de Nord. Ei s-au implicat
în diferite activități pe șantier și au arătat că voluntariatul este, întradevăr, pentru toată lumea.

Mirela Iancu ma bucur ca ati putut sa ii implicati social pe acesti copii!!!
21 octombrie 2011 21:01
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Habitat for Humanity România
Noiembrie 2011

Idei, planuri

HFH România - Brainstorming pentru campania de Crăciun
I-am avut invitați la birou pe Sabina Știrb, Silvia Jalea de la GMP PR și pe Alex Tunaru, blogger, alături
de care am gândit conceptul campaniei Habitat pentru Crăciun 1 . Am vorbit mult despre mediul ONG,
despre donatori și ce îi face pe aceștia să susțină o anumită cauză, dar mai ales despre ce înseamnă
casă și acasă pentru fiecare dintre noi. A fost o întâlnire cu idei ”periculos de creative”, cu aromă de
portocale și gust de bezele, pe care cu drag am repeta-o.
Semnare parteneriat cu IGSU
Habitat for Humanity România şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România (IGSU)
au semnat o convenţie de parteneriat pe termen lung, în vederea desfăşurării unor activităţi comune,
care să conducă la întărirea importanţei şi rolului voluntariatului în situaţii de urgenţă şi la ridicarea
nivelului de instruire al membrilor comunităţilor, privind comportamentul în situaţii de urgenţă.
HFHR Beiuș - 10 voluntari, 10 zile, 6.000 de lire
O echipă de studenți de la Ely Sixth Form College 2, 3 a ales să înlocuiască temporar caietele și
pixurile cu saci de ciment, cu scopul de a ajuta la construirea de case pentru copii orfani din România,
din județul Bihor. Echipa de 10 persoane a reușit să adune cele 6.000 de lire necesare călătoriei de 10
zile în România, pentru a contribui la finalizarea construcției a două case pentru copii aflați în grija
Căminului Felix.
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Habitat for Humanity România
Noiembrie 2011

Idei, planuri

HFH România - Direcții strategice
Filiala Habitat din Beiuș a fost gazda Conferinţei Naționale pe Strategie a Habitat. Cu această ocazie,
echipele Habitat din țară, din departamentele Programe și Dezvoltare Resurse și Comunicare, s-au reunit
pentru a definitiva un plan de acțiuni pentru următorul an financiar și pentru a stabili țintele strategice
pentru următorii 3 ani. Cele 8 direcții strategice stabilite cu ocazia acestui evenimentau fost următoarele:
1.
2.
3.
4.

Mai mult decât case: comunități
Intervenţii în mediul urban
Acasă - un loc unde să învățăm
Case sănătoase - familii sănătoase
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5. Produse financiare accesibile pentru intervenții incrementale
6. Răspuns la dezastre
7. Mobilizarea voluntarilor
8. Soluţii de locuire sustenabile
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Solidaritate

HFH România – Adevărul este în inima ta!
Campania națională „Adevărul este în inima ta!” 1 , derulată în lunile decembrie 2011 și ianuarie 2012 de
Habitat for Humanity la nivel naţional, a urmărit atragerea de fonduri pentru ajutorarea a trei familii
aflate în nevoie urgentă de locuințe adecvate. A fost pentru prima dată când Habitat for Humanity
România, prin filialele sale, a inițiat o campanie la nivel național, orientată mai ales către donatorul
individual.
Să facem loc pentru încă un premiu
Habitat for Humanity România a câștigat premiul I pentru ”Proiectul de voluntariat al anului în domeniul
social”, în cadrul Galei Voluntarilor 2 . Proiectul câștigător, Big Build, a presupus voluntariat intensiv,
implicând, în medie, 241 de voluntari pe zi, timp de cinci zile, care împreună au totalizat un număr de
12.865 de ore de muncă voluntară.
HFHR Comăneşti - Colindăm, oameni să ajutăm
Acest proiect a implicat 60 de voluntari și a fost susținut timp de 2 săptămâni de: KissFm Bacău, Radio
Adolescenţa, Radio Oneşti, la care li s-au mai alăturat și Miniprix, care a făcut o sponsorizare de 10.000
ron şi Grafit Invest Bacău, care a produs materialele publicitare folosite în acest proiect.
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HFHR Beiuş - Învață-ți părinții!
Anual se sărbătorește pe 5 decembrie Ziua Internaţională a Voluntarilor, pe care Habitat pentru Umanitate Beiuş a marcat-o printr-un proiect special: „Învaţă-ţi părinţii!”. Scopul proiectului a fost să-i înveţe pe
adulţi prin intermediul propriilor copii să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii prin participarea
la activităţi de voluntariat 1 .
De Sfântul Nicolae
În fiecare an, de Sfântul Nicolae, se organizează la Beiuș „Salonul de Iarnă” al artiştilor plastici din
regiune, la care participă zeci de expozanţi 2 . Ediţia din 2011 a fost diferită faţă de cele de anii trecuţi
prin faptul că artiştii au hotărât ca 1-2 din lucrările lor să fie scoase la licitaţie, iar banii obţinuţi să fie
donaţi pentru un proiect Habitat, și anume construirea „Casei de Paşti”.
Târgul ONG-urilor la Celestica
În perioada sărbătorilor de iarnă am dat curs invitaţiei companiei Celestica din Oradea, care a organizat
un Târg al ONG-urilor în cadrul fabricii 3 . Habitat pentru Umanitate Beiuş a expus felicitări de Crăciun
realizate manual de voluntari sau de copii din familiile ce locuiesc într-o casă Habitat.
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Solidaritate

HFHR Cluj - Ziua Voluntarilor la Cluj
Și la Cluj s-a sărbătorit Ziua Voluntarilor 1-3 . Cu această ocazie şi în semn de recunoaştere pentru
efortul şi implicarea voluntarilor la îndeplinirea misiunii asociaţiei, membrii echipei Habitat for Humanity
Cluj au lansat o invitaţie către toţi cei care au ajutat organizaţia de-a lungul timpului, la o seară de voie
bună şi surprize.
HFHR Rădăuţi - Ziua Voluntarilor la Rădăuţi
Organizaţia Habitat pentru Umanitate Rădăuţi împreună cu Şcoala nr. 5 „Bogdan Vodă” din municipiu
au realizat pe 6 decembrie 2011 o activitate ce a avut un triplu rol: de mulţumire pentru copiii ce
locuiesc în cartierul Habitat și pentru elevii Şcolii Bogdan Vodă, de lansare a campaniei de strângere de
fonduri la nivel naţional ,„Adevărul este în inima ta”, precum şi de sărbătorire a Zilei Internaţionale a
Voluntarilor.
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HFH România - Vă place Porsche?
În cadrul Campaniei de Crăciun, Porsche România a donat 25.000 de Euro
pentru a contribui la programele Habitat for Humanity de eliminare a
condiţiilor de locuit inumane, susținând viziunea organizației: „o lume în
care toți oamenii au posibilitatea să locuiască decent”.
Training Disaster Risk Reduction and Response
(Răspuns la dezastre)
În perioada 23-25 ianuarie, Habitat for Humanity România a reunit filialele
din țară pentru a organiza un training intern pe tema ”Disaster Risk
Reduction and Response”, care a avut ca scop creșterea capacității
organizației de răspuns la dezastre prin capitalizarea experienței anterioare
și prin transferul de know-how de la Habitat for Humanity Internațional.

Like

Comment

Share

Un viitor mai sigur

Sponsored
Porsche România a contribuit la
reconstrucţia caselor după
indunaţiile din 2010, la campania
„Dăruieşte demnitate”, la proiectul
Big Build 2011, când peste 800 de
voluntari au construit 10 case în 5
zile, la campania „Adevărul este în
inima ta!” şi la proiectul „Casa
Cănuţă”.
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Un viitor mai sigur

HFH România - Conferință internațională Global Village
Timp de o săptămână, Habitat for Humanity România a găzduit o conferință la nivel regional
(Europa și Asia Centrală), ce a reunit 20 de țări care desfășoară programe Habitat, pentru a discuta
pe tema programului de voluntariat internațional al Habitat – Global Village.
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.
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HFHR Ploieşti - Selecția familiilor beneficiare
Pe 11 ianuarie a fost lansat procesul de selecție a familiilor beneficiare
ale primelor 12 locuințe din programul Habitat for Humanity Ploieşti.
Aceasta a fost prima etapă a selecţiei, iar a doua etapă a fost
constituită din 4 sesiuni de informare cu privire la program și la
condițiile de eligibilitate 1 .
HFHR Beiuş - O vizită (ne)așteptată
La începutul anului echipa beiușeana fost vizitată de studenţii de la
Facultatea de Construcţii de la Universitatea din Timişoara 2 .
Ei au dorit să afle mai multe despre organizaţie şi să se implice ca
voluntari în cadrul orelor de practică pe care le au de făcut în cadrul
facultăţii.
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Sponsored
Fundaţia Timken a susţinut primul
program al Habitat Ploiești, care a
urmărit construcția a 12 locuinţe (3
cvadruplex-uri) situate pe strada
Ghighiului nr. 2, ce vor fi destinate
persoanelor aflate în condiţii sociale
dificile. Proiectul a fost implementat
cu sprijinul Primăriei Ploiești.
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Dezastre

HFH România - Răspuns la dezastre - 200 de familii dezăpezite
În urma căderilor masive de zăpadă din ianuarie şi februarie, Habitat for Humanity România a decis să
se implice direct şi să contribuie, împreună cu partenerii săi, la eforturile de înlăturare a consecinţelor
dezastrului produs de înzăpeziri. Prin Departamentul Răspuns la Dezastre, Habitat for Humanity
România a demarat o acţiune de sprijin în 3 etape. Habitat a intervenit pe componenta de locuire cu
accent nu doar pe ameliorarea imediată a situaţiei, ci şi pe prevenirea urmărilor probabilelor inundaţii.
Am început cu pregătirea kit-urilor de urgență, realizate cu sprijinul Serviciului de Ajutor Maltez în
România.
Prima intervenţie a avut loc sâmbătă, 18 februarie, în comuna Vintileasca din judeţul Vrancea, unde
cele peste 1.200 de familii au fost izolate de mai bine de o săptămână. O echipă formată din 35 de
persoane, dintre care 25 de voluntari ai celor două organizații, a distribuit kit-urile de urgenţă pentru
mai multe familii sinistrate din satele Tănasari, Neculele, Bahnele, După Măgura, Stoichi.
Pe 25 februarie, o echipă formată din 40 de persoane, voluntari ai celor două organizații, a distribuit
truse de urgenţă pentru mai multe familii sinistrate din satele Grădiştea, Ibrianu şi Maraloiu și a ajutat
la curățarea zăpezii din gospodăriile acestora.
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Adrian Olteanu

(Foto: Catalin Voinea, fotodesus.ro)

Natalia Seremet - sarmanii oameni
21 februarie 2012 21:01

Maria Lenar speram sa nu mai vedem o asemenea iarna...
24 februarie 2012 12:01

Scrie un comentariu...
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Comunitate

HFHR Cluj - Gala Habitat la cea de-a III-a ediție
Pe 23 februarie 2012, Habitat for Humanity Cluj a organizat cea de-a III-a ediție a Galei Habitat, la
Grand Hotel Italia 1 . Tematica serii a fost Carnavalul de la Veneția. Gala Habitat 2012 a constat
într-un eveniment de strângere de fonduri, la care au participat 100 de invitați speciali, personalități
ale vieții publice clujene și nu numai, din cultură, business și mass-media. Fondurile atrase în cadrul
Galei au permis începerea lucrărilor de construcţie a locuinţei tinerei familii Ancuţa şi Adrian V.,
pentru care Habitat era ultima speranţă.
HFHR Ploieşti - Ploieștenii află mai multe despre Habitat
Pe 15 februarie 2012 a avut loc prima întâlnire cu familiile înscrise în faza de preselecție pentru cele
12 locuinţe care au urmat a fi construite în municipiul Ploiești 2 . Întâlnirea a avut ca obiectiv
principal prezentarea generală a programului Habitat, la care au participat 43 de familii, iar ca
vorbitori din partea Habitat au fost: Ionuț Raita, Daniel Sorescu și Teofil Oprișanu, cărora li s-a
alăturat și domnul Viceprimar Cristian Dumitru.
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Parteneriate

HFH România - 79 de ani de la înființarea Protecției Civile în România. Respect!
Pe 9 martie, cu ocazia împlinirii a 79 de ani de la înființarea Protecției Civile în România, Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență a organizat un simpozion la care au fost prezentate comunicări
referitoare la prevenirea și diminuarea efectelor dezastrelor naturale. În cadrul întrunirii s-a vorbit
despre implicarea organizației noastre de până acum în acest tip de intervenţii, dar și despre planurile
de viitor cu privire la acest program. Habitat for Humanity România a fost reprezentată la acest
eveniment de Mihai Grigorean, Managerul Programului de Răspuns la Dezastre al Habitat for
Humanity România.
Mihai Grigorean

Disaster Response Program Manager
Add friend
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Competență

HFH România - Proiectul Reclădim Speranța printre cele mai bune intervenții din lume
Pe data de 14 martie 2012 s-a anunţat faptul că intervenția post-inundații din Moldova, respectiv
proiectul ”Reclădim Speranța” al asociaţiei Habitat for Humanity România, se află între primele 17 cele
mai bune proiecte de răspuns la dezastre din lume în 2010, conform unui raport realizat de Agenția
Națiunilor Unite pentru Așezări Umane (UN Habitat), în parteneriat cu Federația Internațională de Cruce
Roșie și Semilună Roșie și Agenția pentru Refugiați UN (UNHCR). Studiile de caz prezintă intervențiile
unor organizații, precum: Oxafam, Crucea Roșie Americană, Crucea Roșie Australiană, CARE Haiti,
CARE Indonezia, Save the Children Marea Britanie etc.

Alex Pavel WOOW... bravo voua! Felicitari!
21 martie 2012 21:01

Scrie un comentariu...
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Protecție

HFH România - Protejează-ţi căminul, pregăteşte-ţi comunitatea!
Habitat for Humanity România a implementat programul “Protejează-ţi căminul, pregăteşte-ţi comunitatea!”, prin care şi-a propus identificarea, analiza și reducerea riscurilor la care sunt expuse 16
comunităţi din 7 judeţe cu cel mai ridicat grad de vulnerabilitate la dezastre, prin implicarea directă a
familiilor beneficiare, a autorităţilor locale şi a companiilor pentru a genera împreună soluţii capabile să
reducă riscurile. Habitat dorește să participe activ la dezvoltarea unei culturi a riscului în România. Din
punct de vedere economic, prevenirea şi pregătirea comunităţilor pentru a face faţă dezastrelor este mai
eficientă, mai ieftină şi mai durabilă în comparaţie cu eforturile şi costurile de reconstrucţie. Fiecare 1
euro investit în prevenire salvează 7 euro investiţi în răspunsul la dezastre.
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Casa solară Prispa
Pe 26 aprilie s-a lansat proiectul Casa solară Prispa susținut și de Habitat România. Deseori, beneficiarii
Habitat au venituri atât de mici încât plata lunară a utilităților la o locuință nouă este o povară greu de
susţinut. Rambursarea ratelor pentru ajutorul primit, mobilarea minimală a casei și costurile cu
încălzirea, canalizarea și electricitatea, la care se adaugă costurile de zi cu zi ale familiilor consumă
întregul venit al acestora. În aceast context am parteneriat cu Asociația Prispa, un grup inter-disciplinar
de tineri specialiști, care au lucrat la un proiect inovator de casă cu care au concurat la Solar Decathlon
Europe, competiţie internaţională organizată la Madrid. Habitat dorește să incorporeze expertiza
acestora, utilizată în acest model de casă solară, și să adapteze în construcțiile viitoare tehnicile care
asigură cel mai mare impact în reducerea costurilor de întreţinere a caselor beneficiarilor noștri.
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Mai multe despre proiectul Prispa!
Solar Decathlon Europe (SDE) este o competiţie internaţională
dedicată universităţilor. Anul acesta au concurat 20 de echipe
de pe 4 continente din toata lumea (Spania, Franţa, Marea
Britanie, Germania, Japonia, China, Danemarca, Egipt, Italia,
România, Ungaria, Brazilia, Norvegia, Portugalia), iar România a
participat pentru prima dată.
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Educație

HFHR Cluj - Școala Altfel
În cadrul „Şcolii Altfel”, timp de 4 zile, Habitat for Humanity Cluj i-a invitat pe tineri la o sesiune de
jocuri creative, orientate în jurul temei ”Fii super constructor pentru o zi!”, pentru a încuraja spiritul de
echipă al acestora, dar și pentru a-i informa prin metode non-formale despre importanța luării unor
măsuri de siguranță pentru a preveni posibile incidente atât în interiorul locuinței, cât și în afara ei 1 .
HFHR Beiuş - Casa de Paști
Proiectul „Casa de Paşti” 2 a ajuns la a XIII-a ediţie și a ajutat 4 familii beneficiare, 3 la Căminul Felix şi
una la Căpâlna, judeţul Bihor. Am dorit să demonstrăm credinţa noastră prin implicare, suport financiar
şi muncă voluntară în sprijinul oamenii săraci, cu dizabilităţi, orfani sau marginalizaţi.
Începând cu anul şcolar 2012, prin proiectul de învățământ „Şcoala Altfel”, 100 de elevi au aflat despre
cum lucrează Habitat şi despre cum pot ei să sprijine familiile în nevoie de locuinţe.
HFHR Craiova - “To build a dream”
În perioada 2-6 aprilie, Habitat For Humanity Craiova, Colegiul Național Frații Buzești și American School
From Dubai au luat parte la atelierul de teambuilding, ce a avut loc pe șantierul de la Preajba, jud. Dolj,
al Habitat Craiova, în cadrul săptămânii “Școala Altfel” 3, 4 .
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Educație

HFHR Ploieşti - 3,2,1... START!
Pe 2 aprilie Habitat for Humanity, în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești au dat startul
lucrărilor de construcţie a locuințelor Habitat din Ploiești. În perioada 2-7 aprilie 2012, prima echipă de
voluntari a venit pe șantierul Habitat Ploiești 1, 3 . Echipa formată din 14 studenți și doi profesori
însoțitori de la Școala Americană din Dubai au lucrat la debitarea lemnului, asamblarea de pereți și
împrejmuirea șantierului.
HFHR Rădăuţi - Școala Altfel pentru 580 de elevi
Săptămâna „Şcoala Altfel” a reprezentat perioada în care Habitat pentru Umanitate Rădăuţi a oferit
oportunitatea şcolilor şi liceelor din municipiu să realizeze împreună diferite proiecte. 580 elevi din
Rădăuţi 2, 4 au participat la seminarii despre activităţile Habitat, au învăţat cum se pot implica în
misiunea organizaţiei, potrivit vârstei lor, au vizitat cartierul Habitat, dar au şi lucrat la casele în
construcţie. Grupul de 22 de voluntari internaţionali din cadrul Bilkent Laboratory and International
School Turcia a continuat lucrările de montat rigips, izolare cu vată minerală, chituit şi şlefuit.
HFHR Comănești - Campanie de informare și strângere de fonduri
În aprilie 2012, voluntarii HFH Comăneşti au organizat o campanie de informare şi strângere de fonduri
în bisericile din Comăneşti. Sub îndrumarea profesoarei de muzică, doamna Gabriela Biea, au pregatit
cântece bisericeşti şi au cântat două duminici la rând în 6 biserici din Comăneşti, strângând 1.200 de
RON. Tot În luna aprilie a fost găzduită şi o echipă de voluntari GV din U.S.A.
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HFH România - Conferință pe tema reducerii riscurilor în caz de dezastre
În săptămâna 7-11 mai 2012, 20 de reprezentanţi ai programelor Habitat din Europa şi Asia Centrală au
participat la o conferinţă pe tema reducerii riscurilor şi îmbunătăţirii răspunsurilor în caz de dezastre.
Training-ul a fost găzduit de Habitat for Humanity România şi susţinut de o echipă de experți în
domeniul intervențiilor de urgență. Invitatul special al programului a fost Kip Scheidler, Senior Director al
Programului de Răspuns la Dezastre al Habitat for Humanity International 1, 4 .
Această iniţiativă a fost posibilă cu sprijinul Fundaţiei Stavros Niarchos (www.SNF.org), care ne-a şi
donat o maşină de teren Dacia Duster 2 , pe care colegii de la Departamentul Răspuns la Dezastre deja
au început să o folosească.
Cu greu...am mai făcut loc pentru încă două premii
Pe 28 mai, proiectul Big Build 2011 al Habitat for Humanity România a câștigat două premii întâi la cea
de-a 10-a ediție a Galei Societății Civile, care a avut loc la Opera Naţională Bucureşti. Proiectul a primit
recunoaștere în cadrul a două secțiuni: „Incluziune Socială” și „Proiecte și Campanii de Voluntariat” 3 .
HFHR Rădăuţi - Concert caritabil ,,Diversitate pentru Unitate“
Luna mai 2012 a fost dedicată pregătirii, dar şi desfăşurării concertului caritabil „Diversitate pentru
Unitate”. Pe 21 mai am sărbătorit Ziua Mondială a Diversităţii Culturale, adunând pe scena Casei de
Cultură din Rădăuţi 206 voluntari, iar în sală aproximativ 400 de persoane. Toţi au înţeles că trebuie să
susţină Habitat for Humanity România, donând sau pregătind diferite momente artistice potrivite pentru
a sărbători această zi.
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HFHR Comăneşti - Competiție între voluntari
Pe 17 mai, Habitat for Humanity Comăneşti a participat la „Mişcarea de Voluntariat”. A fost o competiţie
între 30 de voluntari: 15 de la Habitat şi 15 de la Asociaţia Activ.
HFHR Cluj - SNV
Cu ocazia Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV), Habitat for Humanity Cluj a luat parte la
următoarele activităţi: Voluntexpo – târgul tradiţional de oferte de voluntariat; the Bigger Picture realizarea unor picturi pe panouri de 2x2 metri; Parada voluntarilor; Share Skills - crearea unui spaţiu
deschis publicului unde participanţii au putut învăţa unii de la alţii diferite abilităţi; un teambuiling pe
şantier cu membrii organizaţiei şi voluntari (imaginile de mai jos).

Ionut Arvinte LMA!!!! am avut o experienta minunata alaturi de voi si astept sa ma chemati la urmatorul ev...
17 mai 2012 11:12

Jo Sentes unde se tine targul ca vreau si eu sa va vizitez? si La multi ani!!! Ionut Arvinte vii si tu?
17 mai 2012 11:13

Scrie un comentariu...
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HFHR Beiuş - Un nou parteneriat
Faist, o companie din Oradea, a decis să se alăture proiectelor Habitat. Voluntarii Faist au participat la
construirea unei locuinţe pentru tineri orfani crescuţi în familii adoptive în cadrul Caminului Felix.
Una dintre cele mai importante fundaţii din nord-vestul ţării, Fundaţia Cireşarii, a semnat un
parteneriat cu Habitat pentru Umanitate Beiuş pentru ca împreună, cele două organizaţii să sprijine
familiile în nevoie de locuinţă. Primul ajutor comun a venit către o familie cu trei copii, care trăia într-o
casă din chirpici, gata să se dărâme 1 .
HFHR Craiova - Workshop IGSU
Pe 29 mai, Habitat for Humanity Craiova, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, cu sprijinul Petrom
au organizat la Craiova workshopul cu tema “Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă”. La acest
eveniment au participat voluntari din Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Dolj, precum și
reprezentanți ai primăriilor din localitățile cu risc ridicat la dezastre din judeţ. Au fost prezentate
serviciile Habitat for Humanity România din cadrul Programului de Răspuns la Dezastru (kit-uri de
urgență, adăposturi de urgență, metode de reconstrucție după inundații, metode prin care se pot
preveni și pregăti comunitățile în vederea reducerii riscului la calamitaţi), și au fost efectuate o serie
de aplicații în aer liber 2 .
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Convergență

HFH România - Volunariat comun Prispa-Habitat
Pe 8 iunie, Habitat for Humanity România și Prispa au marcat parteneriatul recent încheiat, printr-o
activitate comună de voluntariat 1 . În total, 30 de voluntari făcând parte din ambele echipe s-au
întâlnit pentru a lucra împreună la proiectul PRISPA, dar și pe șantierul Habitat din Ploiești. Acțiunea a
avut rolul de a asigura o înțelegere reciprocă a activităților desfășurate de ambele asociații și a
presupus, pe lângă activități specifice de construcții și de teambuilding, și plantarea de brazi în noua
comunitate Habitat din Ploiești.
Prima întâlnire a ONG-urilor pe tema răspuns la dezastre
Pe data de 11 iunie a avut loc prima întâlnire din România a ONG-urilor active în derularea de
programe de răspuns la dezastre și asistență umanitară 2 . Scopul final al acestui grup este să
articuleze o voce comună în ceea ce privește programele de răspuns la dezastre în relația cu
stakeholderii și de a introduce în România un mod de lucru standardizat și coerent, ca alternativă și
suport oferit autorităților competente și a altor actori în situații de urgență sau dezastre naturale. La
întâlnire au fost prezente Habitat for Humanity România, ADRA, Salvați Copiii, World Vision, Caritas și
Serviciul de Ajutor Maltez.
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Acasă

HFHR Beiuş - Wesley College învață în România...să construiască
Am ridicat prima casă Habitat în localitatea Ştei, situată la 20 km de Beiuş, cu sprijinul tinerilor
voluntarilor de la Wesley College din Dublin, Irlanda 1 . Lor li s-au alăturat şi elevi din ţară, iar în doar o
săptămână locuinţa a fost finalizată. Wesley College sunt printre cei mai vechi şi mai buni prieteni ai
Habitat pentru Umanitate Beiuş. Şi pentru că în 2013 se împlinesc 10 ani de când ei sprijină activitatea
filialei, am decis să marcăm acest lucru prin evenimentul „Wesley Way”, când, cu sprijinul a 150 de
voluntari, foşti şi actuali elevi ai şcolii, vom construi 10 locuinţe în doar 5 zile la Beiuş.
HFHR Cluj - Primii pași spre ACASĂ
În perioada 25-29 iunie, Habitat for Humanity Cluj a găzduit o nouă echipă de voluntari internaţionali,
venită prin programul Global Village 2 . Echipa de 12 membri ai Şcolii Internaţionale din Norvegia a lucrat
la locuinţa familiei Ancuta si Adrian V., din satul Dezmir, în cadrul proiectului de construcţie “Primii paşi
spre ACASĂ” al Habitat for Humanity Cluj. În cele cinci zile de lucru pe şantierul Habitat din Dezmir, cei
12 voluntari, 10 elevi, cu vârste cuprinse între 17 şi 18 ani şi doi profesori, au lucrat la organizarea de
şantier, la pregătirea turnării stâlpilor de la demisol şi la montarea planşeului, pentru a permite apoi
ridicarea pereţilor noii case a familiei.
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Speranță

HFHR Craiova - Aducem apa ACASĂ
Proiectul “Aducem apa acasă” demarat de Habitat for Humanity Craiova este un unul de mică
infrastructură 1, 2 , ce constă în branșarea la rețeaua de apă curentă a locuinţelor familiilor cu venituri
reduse din județul Dolj. Prin acest proiect ne-am propus creșterea numărului de beneficiari din mediul
rural pentru servicii precum: îmbunătățirea igienei, eliminând riscul de boli cauzate de utilizarea apei din
fântâni săpate la adâncime mică, îmbunătățirea calității vieții prin crearea posibilității de a avea baie în
casă, de a putea folosi mașina de spălat și de a crea un sistem de încălzire a locuinței.
Metode de educație non-formală
În perioada 6-8 iunie, Habitat For Humanity Craiova, Habitat For Humanity România și Tineret în
Acțiune au organizat la Craiova cursul “Metode de educație non-formală”, la care au participat
reprezentanți de la diverse ONG-uri din Craiova 3 .
7 localități din Dolj au primit expertiza Habitat
În cadrul proiectului “Protejează-ți căminul, pregătește-ți comunitatea” din programul de Răspuns la
Dezastre, Habitat for Humanity Craiova împreună cu IGSU Dolj, cu sprijinul Petrom au evaluat șapte
localități cu grad sporit de risc la calamități, din județul Dolj. În acestea s-au derulat activități de
conştientizare, pregătire și prevenire a familiilor şi a locuinţelor acestora împotriva riscurilor la dezastre.
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HFHR Ploieşti - Credit Suisse
Între 13-17 iunie, 20 de angajați internaționali Credit Suisse au contribuit la construcția celor 3
cvadruplex-uri prin asamblarea și ridicarea structurilor de lemn și placarea pereților cu Vidiwall donați
de Knauf România 1, 2 .
Școala Internațională Berlin Brandenburg la Ploiești
În perioada 24-29 iunie, 10 tineri de la Școala Internațională Berlin Brandenburg însoțiți de 2 profesori
și-au petrecut vacanța de vară ajutând la construirea celor 12 locuințe.
HFHR Rădăuţi - Primul grup de voluntari din Emiratele Arabe Unite
În luna iunie a avut loc o premieră în cadrul Habitat for Humanity Rădăuţi - am găzduit primul grup de
voluntari din Emiratele Arabe Unite 3 . 9 fete entuziaste ne-au ajutat să înaintăm lucrările de
construcţie a caselor. La final de an fiscal am numărat peste 1.300 de voluntari locali ce au participat
activ la activităţile propuse şi organizate de noi.
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SMS 8839* to JOIN

Dăruieşte tuturor şansa de a avea o casă!
Conform statisticilor Eurostat, 5 milioane de români trăiesc în condiţii severe de sărăcie, 1 milion de
români nu au încălzire, apă potabilă sau toaletă, 41,2% dintre români nu au baie sau duş, 55,3%
trăiesc în locuinţe suprapopulate, iar 28,6% se confruntă cu deteriorarea severă a locuinţelor.
A locui adecvat, decent şi sănătos este un drept fundamental al omului. Habitat for Humanity România
crede şi promovează ideea conform căreia la baza dezvoltării personale, profesionale şi sociale a oricărui
individ şi a oricărei familii se află locuirea în condiţii decente.
O casă este mai mult decât un simplu adăpost – locuirea în condiţii umane oferă demnitate, siguranţă,
echilibru şi este fundamentală dezvoltării armonioase a familiilor noastre şi a comunităţilor în care trăim.
Mulţumim pentru că îţi pasă!
Dăruieşte tuturor şansa de a avea o casă! Donează la 8839 pentru Habitat, pentru o lume plină
de speranţe!
* campanie desfășurată în perioada 6 dec 2012 - 31 ian 2013
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Familii beneficiare

Beneficiari

874

2.885

Echipe voluntari

Voluntari

Zile de voluntariat

Ore de voluntariat

130 3564 567 94.995
Materiale de presă

Cititori

Vizitatori

16.500 2.378.140

481
Viewership

Ratecards (EUR)

2.565.531 266.521
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Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel is typing...
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Venituri și cheltuieli în perioada iulie 2011 - iunie 2012
FY2012

FY2011

FY2010

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

$1,197,507
$92,666
$512,357
$476,422
$116,062
$1,275,032
$626,379
$648,653
$773,100
$212,249

Total venituri

$3,457,888

$1,713,171
$140,307
$1,261,730
$247,622
$63,512
$1,423,915
$460,983
$962,932
$211,431
$153,511

$1,170,639
$74,727
$1,009,916
$31,422
$54,574
$1,310,192
$276,602
$1,033,590
$672,603
$75,183

$3,502,028 $3,228,617

Cheltuieli
Cheltuieli program
Cheltuieli administrative
Cheltuieli comunicare, dezvoltare resurse.

$2,361,698
$298,243
$355,244

Total cheltuieli

$3,015,185

Diferențe curs valutar (pierderi)/favorabile
Venituri /(cheltuieli) provizioane
Excedent / (deﬁcit) al veniturilor față de cheltuieli
Încasările în Fondul Rotitor:
FY12: $531,905
FY11: $487.855
FY10: $397.542
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$394,470
-$33,672
$803,501

$2,258,704
$422,082
$279,738

$2,034,303
$439,551
$367,548

$2,960,524 $2,841,402
-$125,781
-$141,197
$274,526

-$349,807
-$463,568
-$426,160

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.
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Balanță

FY2012

FY2011

FY2010

Assets
Cash and cash equivalents
Accounts receivables
Inventory and work in progress
Other currentassets
Total Current Assets
Property and equipment, net
Long term assets

Total Assets

$443,704
$57,735
$2,637,400
$2,350
$3,141,189
$270,748
$4,552,003

$640,461
$103,119
$2,913,893
$3,308
$3,660,781
$344,294
$5,047,161

$455,106
$95,915
$1,718,881
$27,391
$2,297,293
$279,726
$4,535,879

$7,963,940

$9,052,236

$7,112,898

$173,504
$361,182
$534,686
$2,830,610
$3,365,296
$3,795,143
$803,501

$266,500
$481,500
$748,000
$3,553,650
$4,301,650
$4,476,060
$274,526

$201,616
$408,528
$610,144
$2,901,076
$3,511,220
$4,027,839
-$426,161

$7,963,940

$9,052,236

$7,112,898

Liabilities
Accounts payable
Other current liabilities
Total Current Liabilities
Long term Liabilities
Total Liabilities
Fund balance - prior years
Fund balance - current YTD

Total Liabilities and Fund Balance

Asociaţia Habitat for Humanity România, atât la nivel central, cât şi în filiale, a fost auditată de către ECULDA SRL în
conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), elaborate de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)
şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).
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Total cheltuieli FY 2012

$355,244
Cheltuieli program

$298,243

Cheltuieli administrative

$2,361,698

Venituri locale FY 2012

Total venituri FY 2012

22%

6%

Cheltuieli comunicare, dezvoltare resurse

35%

9%

40%

8%

43%

37%
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Venituri în fondul pentru fondul de umanitate

Individuale
Sponsorizari

Alte venituri

Alte venituri locale
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Parteneri strategici 2011-2012:

Sponsori HFH România

Kronospan, RBS Bank, Millennium Bank, Western Union, Rompetrol, Robert Bosch, Siveco, Gealan România, Rigips,
Baumix, Legrand, Cireşanca, UTTEurope, Good Sign, Serviciul de Ajutor Maltez în România, Arcelor Mittal
Sponsori HFH Beiuş:
Celestica, Adeplast, Faist, Comau, Provident, Europharm, Lafarge,
Vodafone
Sponsori HFH Comănești
M-Fashion SRL, MGR Gilmar, SC Rontesa SRL
Sponsori HFH Ploieşti:
Fundaţia Tymken, Europharm Distribuţie, bauMax, Baumix
Sponsori HFH Rădăuţi:
Schweighoffer Rădăuţi, Micris Construct Rădăuţi, bauMax Iaşi

Sponsori HFH Cluj:
City Plaza, Centrul Stomatologic Jamgossian,
PR&MORE, Bootsvania, iQuest, Genpact, Marty
Restaurants, UniCredit, Vitacom Electronics, Imagine
Tact, Mobila Ta, Centrul Cultural German, Galeria
Quadro, Demmers Teehaus, Magnolia, PMA Invest,
Monik, GPV Romania, Banca Transilvania
Sponsori HFH Craiova:
Cadworks, Moviplast, Basicra, Generali Asigurari, Daf
Service Craiova, Mitliv, New Label Print.

Parteneri media:
Europa FM, Realitatea TV, Best Jobs, Agenda Construcţiilor, CSRMedia, Comunicate De Afaceri, Lume Buna, Acționăm
Responsabil, România Pozitivă, Open Times, Monopoly Media, Spectacular, Radio România, Radio România Actualităţi,
Radio România Bucureşti FM, Crișana, Radio România Cluj, Radio România Oltenia - Craiova, Radio România Iaşi,
Radio Sud, Radio 3 Net, PRO FM, The Money Channel, TLC Channel, Discovery Channel, Animal Planet, Idéal Decor,
Casa Construct, Gazeta de Sud, Indiscret, Şapte Seri, Naţional Magazin, www.craiova.ro, www.alba24.ro, Trilulilu,
Hollywood Multiplex, Zoom TV (Monopoly media), Cocor Mediachannel, Phoenix Media, Independent Media,
www.e-redus.ro, www.grouprice.ro, www.urbandeals.ro, www.goldendeals.ro, Agenţia de publicitate Godmother,
GMP PR şi fotograful profesionist Sorin Onişor.
Mulțumim mai cu seamă tuturor donatorilor individuali. Mega LIKE!
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Adrian Olteanu

Emil Olteanu

Mihai Grigorean

Add friend

Gabriel Iordache

Add friend

Project Manager Assistant
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Add friend

Add friend

Add friend

Program Manager
Add friend

Program Manager

Add friend

RD&C Manager

Board
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Donald Haszczyn

Ana-Maria Godja

Add friend

Communication Manager
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Communication Coordinator

Alexandru Pavel
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New Media&IT

Raluca Baciu
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Ionuț Cioloș
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Accountant

Carmen Ghia
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Construction Manager

Mihaela Buculescu

Gabriela Grigori

Program Manager

Andrei Chirilă
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Financial Manager

Roxana Bulai

Zamfir Todor

Donor Care Coordinator

Andreea Cismaru
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Program Director

Board President
HFHR Craiova

Executive Director

Pr. Gheorghe Zamfir
Board President
HFHR Pitești
Executive Director

Adrian Ciorna

Board President
HFHR Beiuș

Marcel Coroiu

Board President

Lucija Popovska

HFHR Rădăuți

HFHR Cluj

Andrei Aronet

Board President
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Executive Director

x

Viviana Huțuleac
Executive Director
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Ioan Alexandru Sâmpetrean
Executive Director
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Member of the Board
Member of the Board
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Viorel Ofițerescu

Gheorghe Baciu

Member of the Board
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Gheorghe Baciu
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Executive Director

Board President

Feike Dik

Corporate Fundraising Manager

HFHR Comănești

Cristina Nica

DRR&R Program Manager

Executive Director

Delia Cirap
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Programme Director
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Gheorghe Baciu
Board President
HFHR Ploiești

x

Daniel Sorescu

Executive Director
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National Volunteer Programme Director
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Vizibilitate
Empatie

2011-2012
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

Încredere
Exemple
Idei, planuri
Solidaritate
Un viitor mai sigur
Dezastre
Comunitate
Parteneriate
Competență
Protecție
Inovație
Educație
Recunoaștere

Str. Vornicul Ioniță nr.4
Sector 2, București
+4 021.311.30.25
info@habitat.ro
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habitat.ro

