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

MISIUNEA 
Habitat for Humanity lucrează alături de oameni de 
pretutindeni, din toate păturile sociale, pentru a clădi case, 
comunităţi şi speranţe pentru eliminarea locuirii precare. 

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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Dragi Prieteni,

Este ceva special legat de această toamnă, când ne uităm înapoi către lunile trecute și 
numărăm lucrurile bune făcute pe timpul verii.

Începutul sezonului de construcție al Casei Mihail – un proiect pilot ce va oferi 
persoanelor cu dizabilități mintale instrumentele necesare pentru a duce o viață 
independentă și pentru a deveni membrii activi în comunitatea lor. Cine altcineva să 
o facă? 

Mi-a făcut plăcere să mă alătur echipei Habitat for Humanity 
România la toate evenimentele, deoarece mi-a oferit șansa de a înțelege mai bine și 
mai profund misiunea Habitat. A face parte din Wesley College Build din Beiuș nu a 
fost ceva nou pentru mine, dar categoric a fost ceva emoțional și satisfăcător.

În perioada aceasta ne pregătim pentru Big Build, așa că sunteți bineveniți să fiți 
alături de noi și prietenii noștri de la HFH Northern Ireland și să lucrați cot la cot cu 
locuitorii satului Vizurești pentru a ajuta la construirea și renovarea clădirilor din 
comunitatea lor.

A vedea cum familile beneficiază de oportunitatea de a își construi o cale lipsită de 
sărăcie, este una din bucuriile Habitat. Nu o să uit niciodată familile pe care am avut 
privilegiul să le cunosc în ultimii ani – ca voluntar și ca angajat Habitat. Curajul lor 
în cele mai dificile momente va continua să mă inspire.

Habitat for Humanity România produce o schimbare și sunt recunoscătoare să fac 
parte din această familie!
 
Elena Șerban
Manager General
Habitat for Humanity România

Revenirea la Habitat for Humanity este din multe puncte de vedere ca o întoarcere 
acasă. Habitat este organizaţia care a investit şi a crezut în mine şi în care, la rândul 
meu, am pus suflet. Împărtăşim aceleaşi idei. Acum am revenit cu bucurie la 
Habitat pentru că ştiu foarte bine că misiunea noastră este de a le reda celor în 
nevoie, dincolo de o locuinţă, respectul de sine.

Mario De Mezzo, 
Director Naţional 
Habitat for Humanity România.

Mario De Mezzo preia mandatul de la Elena Şerban, care a susţinut 
proiectele Habitat for Humanity România timp de 7 ani.



PROIECTE



Big Build 2012 – Mai multe case, o singură 
comunitate - 5 zile, 2 județe, 14 locuinţe, 500 
de voluntari

În 2012 am extins sprijinul oferit până în prezent familiilor din 
România, organizând Big Build în două orașe diferite din 
România: Oradea și Preajba. Bucuria de a face parte dintr-o 
familie atât de mare a fost împărtășită de această dată în două 
colțuri diferite ale țării, într-o încercare de a transmite un mesaj 
cât mai puternic autorităților din România cu privire la impor-
tanța căminului și a condițiilor de locuit în viața familiilor 
noastre și de a invita autoritățile la dialog și cooperare. Big 
Build a înseamnat mai mult decât construcția propriu-zisă a 
unor case. Evenimentul și-a propus să arate că mișcarea 
Habitat poate crește doar cu sprijinul vountarilor și al tuturor 
celor care cred că se poate mai bine.

Obiectivele Big Build 12 au fost:
- Construcţia a 14 locuinţe (11 noi şi 3 finalizate), în doar 5 zile, 
simultan în două localităţi: Oradea, judeţul Bihor şi Preajba, 
judeţul Dolj;
- Îmbunătăţirea fundamentală a calităţii vieţii pentru 14 
familii dintre cele mai vulnerabile economic şi social, 8  din 
judeţul Dolj și 6 din judeţul Bihor;
- Responsabilizarea familiilor beneficiare prin implicarea lor 
în construcţia propriilor case, prin efectuarea, de către fiecare 
familie, a 600 de ore de voluntariat;
- Găzduirea unui total de peste 500 de voluntari şi promova- 
rea voluntariatului naţional prin conştientizarea de către 
public a valorii sprijinului acordat voluntar de membrii comu-
nităţilor;
- Promovarea implicării mediului privat în acțiuni de respon- 
sabilitate socială;
- Implicarea comunităţii locale în acest proiect şi sporirea 
spiritului de solidaritate între membrii acesteia;
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Partenerii acestui eveniment au fost:
- Partener Principal: Fundaţia Vodafone România.

- Parteneri: Habitat for Humanity Northern Irland, 
Caminul Felix Oradea, Porsche România, Europharm 
Distribuţie, Wienerberger Sisteme de Cărămizi, 
Celestica, Lafarge România, Good Sign, Ursa 
România, Elpreco, Kronospan, Camera de Comerţ şi 
Industrie Dolj, Asociaţia Firmelor Bihorene.

- Susţinători: Azalis Gaz, Knauf, Moviplast, Pan 
Group, Oz Maraton, Basicra.
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Big Build 2013 Oradea

Big Build 2013 Preajba, Craiova



Wesley Build 2013 – 10 case în 5 zile cu 250 de 
voluntari

Timp de o săptămână, oraşul Beiuş a fost cucerit de 250 de 
voluntari de la Colegiul Wesley din Dublin, elevi şi profesori, 
care au muncit cu mult entuziasm la cele 10 case pe care le-au 
construit alături de voluntarii locali, parlamentarii bihoreni şi 
cele 10 familii partener.

Prin evenimentul „Build the Wesley Way!”, Wesley College şi 
Habitat for Humanity Beiuş sărbătoresc 10 ani de parteneriat şi 
doresc să promoveze valorile implicării sociale a tinerilor şi să 
tragă un semnal de alarmă asupra problemei locuirii precare în 
România.

Din 2003 şi până în prezent, elevii şi profesorii de la Wesley 
College au ajutat 31 de familii din mai multe comunităţi din 
judeţul Bihor să aibă case trainice, decente şi accesibile, arătând 
că se poate, că şi tineri pot fi utili şi că prin voluntariat ne putem 
ajuta semenii mai puţin norocoşi.
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Mircea Jurcan, 
Director al Habitat for Humanity Beiuş
“Suntem obosiţi după un nou maraton de construcţie, 
dar suntem fericiţi că ne-am atins obiectivele şi că împre-
ună cu partenerii noştri de la Colegiul Wesley am reuşit 
să îndeplinim visul altor 10 familii de a avea o casă. Le 
mulţumim încă o dată pentru încredere şi pentru   
eforturi celor de la Wesley, dar şi tuturor celor care au 
contribuit la eveniment”.
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Christopher Woods, Directorul Wesley College
„Faptul de a face echipă cu Habitat for Humanity le oferă  elevilor noştri o experienţă deosebită dincolo de călătoria în sine. Este 
minunat că elevii călătoresc peste hotare şi văd cum trăiesc alţi oameni, însă este un adevărat privilegiu pentru ei să lucreze ca 
parte a unei echipe şi să construiască o casă pentru o familie care nu ar avea altcumva un cămin. În plus, toţi elevii noştri trebuie 
să strângă banii necesari pentru călătorie. Acest lucru încurajează spiritul antreprenorial şi cultivă munca în echipă înainte ca 
orice călătorie să aibă loc. Să înveţi să strângi fonduri pe calea cea grea reprezintă un beneficiu enorm. Succesele şi eşecurile ce au 
loc în acest moment constituie o experienţă de viaţă valoroasă, iar călătoriile pe care Wesley le-a făcut în ultimii ani au făcut mult 
mai mult. Tuturor elevilor noştri li s-a schimbat perspectiva asupra vieţii, iar ochii li s-au deschis în mod real. Este un 
lucru fundamental să lucrezi pe un şantier la construirea unei case pentru o altă familie. Este vorba despre muncă grea, 
despre dăruire, despre generozitatea spiritului. Este o provocare adusă culturii individualiste ce ne înconjoară. 

Doresc să mulţumesc, în cel mai sincer fel, întregii comunităţi Wesley, nu numai părinţilor, elevilor şi profesorilor, ci şi bunicilor, 
vecinilor şi prietenilor care au ajutat la strângerea fondurilor necesare ca “Build the Wesley Way!” să aibă loc. Elevii noştri ştiu că 
foştii elevi au construit case în România în ultimii 10 ani. Acum şi elevii de azi au ocazia să facă o diferenţă în mod real. Această 
înseamnă să călătorească şi să muncească din greu. Însă, mai presus de toate, este vorba de a face ceva care să ajute pe cineva”.
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Ploieşti – 3 cvadruplexuri, 12 familii

La Ploieşti construim 12 apartamente pentru 12 familii aflate în 
nevoie urgentă de locuinţe decente, simple şi accesibile ca preţ. 
Partenerii acestui proiect sunt: Fundaţia Timken, Porsche 
România, Fundaţia Vodafone România, Knauf Gips, Knauf 
Insullation, Lindab, Gealan, Kuma, Radox, Legrand, iar 
partenerii media sunt: Observatorul de Prahova, Ziarul Oval, 
Prahoveanul şi Fapt Divers.

În perioada iulie 2012 – iunie 2013, la acest proiect au ajutat mai 
multe echipe de voluntari de la BauMax şi BauMix, voluntari 
internaţionali din programul „Learn and Build”, 30 de volun-
tari de la RBS, o echipă de la Millennium Bank (pentru a treia 
oară pe şantierele Habitat), un grup de 10 angajaţi de la Lenum 
AG din Liechtenstein, o echipă de la Leroy Merlin, 3 echipe de 
voluntari de la Asociaţia Studenţilor la Construcţii Bucureşti, o 
echipă de elevi de la Şcoala Internaţională din Dusseldorf, o 
echipă de voluntari străini de la Institutul Florimont, o echipă 
de angajaţi de la Whirlpool, 2 echipe de voluntari de la Porsche 
România şi două echipe de angajaţi de la Procter&Gamble. 

Pe 8 august, tineri veniți din străinătate și sportivi de renume 
din Ploiești au sărbătorit Jocurile Olimpice de la Londra 
printr-o zi dedicată voluntariatului și sportului într-un cadru 
mai puțin obișnuit. Habitat for Humanity Ploiești i-a provocat 
pe toți cei care au trecut pragul șantierului la o întrecere spor-
tivă. La eveniment au participat Corina Ungureanu, campioană 
europeană şi mondială la gimnastică și actualmente Consilier 
pe probleme sportive la Primăria Ploiești, precum și Anamaria 
Tămîrjan, gimnastă de talie mondială, medaliată cu bronz cu 
echipa lotului de gimnastică feminină a României la Jocurile 
Olimpice din anul 2008 și sora ei, Adriana Tămîrjan.

Corina Ungureanu
“Acest grup de tineri din Statele Unite are un spirit 
de voluntariat bine dezvoltat, pe care noi trebuie să-l 
copiem şi să-l adoptăm în România. Ar fi frumos să 
vedem din ce în ce mai mulţi tineri români care vin să 
vă ajute”
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Evenimentul a avut o componentă dedicată sportu-
lui, ce s-a petrecut în prima parte a zilei, dar și o 
componentă specifică acțiunilor de voluntariat la 
Habitat, anume desfășurarea unor activități de 
construcție. Printre probele sportive la care cei 21 de 
tineri s-au întrecut s-au numărat: săritura în lungime, 
alergarea de viteză, darts, badminton și tenis de 
masă. Prin acest eveniment Habitat for Humanity 
România și-a propus să încurajeze tinerii din Ploiești 
să desfășoare activități sportive și să se implice în cât 
mai mult acțiuni de voluntariat.
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Cerasela Predescu, Director Pro ACT Suport
“Casa Mihail este mai mult decât o casă, este un 
cămin care dezvăluie potenţialul fiinţei umane, 
contribuind la crearea unei comunităţi în care 
oamenii sunt valorizaţi”.

Casa Mihail - centru pilot de incluziune socială

Habitat for Humanity România, Pro ACT Suport și Open Society 
Foundations -Inițiativa de Sănătate Mintală au demarat proiectul 
de construcție a unui centru pilot de incluziune socială pentru 6 
persoane cu dizabilități mintale care acum locuiesc în centre 
rezidenţiale. Casa va fi complet accesibilizată, adaptată oricărei 
situații care poate apărea la un moment dat în starea de sănătate 
a oricărei persoane, designul fiind realizat de arhitecţii de la 
Institute for Human Centered Design din Boston,  S.U.A. 

Proiectul este finanţat de către Open Society Foundations - 
Iniţiativa de Sănătate Mintală şi se desfăşoară cu sprijinul 
autorităţilor locale din comuna Mihăilești, judeţul Giurgiu. 
Scopul proiectului este de a dezvolta şi promova un model de 
incluziune şi valorizare socială cu o contribuţie importantă în 
dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilități mintale. 

10
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Pornind de la nevoile reale ale beneficiarilor proiectului şi ţinând 
cont de valorile comunităţii în care se dezvoltă, Casa Mihail 
reprezintă un model care poate fi replicat în alte comunități la 
nivel național.

Pentru a strânge fondurile necesare finalizării proiectului şi 
pentru a promova cauza acestor persoane, Habitat for Humanity 
România a organizat un eveniment de strângere de fonduri – 
„Un picnic de factură nobilă” la Roaba de Cultură şi un eveni-
ment de strângere de fonduri şi de voluntariat dedicat 
doamnelor – „Women Build”.
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Zamfir Todor, Manager Programe, 
Habitat for Humanity România. 
“Casa Mihail oferă cadrul necesar dezvoltării 
abilităţilor de viaţă, viitorii locatari câştigându-şi 
astfel demnitatea şi implicându-se în viaţa 
comunităţii, fără a fi segregaţi în instituţii în care 
deseori sunt privaţi de drepturi fundamentale”.
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Protejează-ţi căminul, 
pregăteşte-ţi comunitatea!”

Habitat for Humanity România şi Petrom au derulat proiectul 
“Protejează-ţi căminul, pregăteşte-ţi comunitatea!” – un 
program de implicare a comunităţii în propria gestionare a 
riscurilor la dezastre prin informare, educare şi prevenire în 
scopul reducerii  efectelor  acestora. Programul s -a  derulat  în 
16 comunităţi din judeţele Argeş, Bacău, Buzău, Dolj, Gorj, 
Prahova şi Vrancea. Pe baza unor evaluări amănunţite realizate 
în comunităţile respective, au fost implementate acţiuni speci-
fice de sprijinire a celor mai vulnerabile familii din punct de 
vedere social şi economic.

Programul “Protejează-ţi căminul, pregăteşte-ţi comunitatea!” 
s-a desfăşurat în mai multe etape, care  au constat în: 
- vizite de evaluare a comunităţilor şi încheierea protocoalelor 
de colaborare cu primăriile; 
- suport pentru dezvoltarea serviciilor de voluntariat de 
urgenţă prin trainingul voluntarilor; 
- elaborarea planurilor de pregătire a comunităţilor la dezastre 
(risk mapping, elaborarea hărţilor de vulnerabilitate); 
- implementarea măsurilor de reducerea a riscurilor la dezastre 
(consolidări locuinţe, informarea şi educarea populaţiei) şi 
campania de comunicare prin care Habitat for Humanity 
România şi partenerii săi îşi doresc să contribuie la schimbarea 
prevederilor legii privind obţinerea aprobărilor pentru constru-
irea în zonele cu risc crescut de inundaţii.

Tot parte din acest program, în septembrie 2012, Habitat for 
Humanity România a selectat 12 familii din Zemeş, judeţul 
Bacău, în nevoie urgentă de ajutor pentru consolidarea caselor, 
şi le-a oferit  sprijin constand în  materiale de construcţie: 367 de 
saci de ciment, tablă pentru acoperiş, plăci de gips carton, 
polistiren şi parchet, pentru a-şi putea repara locuinţele                                         
    afectate grav de alunecări de teren şi inundaţii. 
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Oradea City Running Day

Habitat înseamnă mai mult decât construirea de locuinţe. 
Înseamnă mobilizare de resurse, pledarea cauzei celor care au 
nevoie de o casă decentă, sigură şi sănătoasă, înseamnă multă 
voie bună şi parteneriate, şi nu în ultimul rând, înseamnă 
transformarea spectaculoasă a vieţii multor oameni, fie că 
sunt voluntari, beneficiari, colaboratori sau chiar întregi 
comunităţi. Pentru a pleda cauza celor care au mare nevoie de 
un adăpost decent deasupra capului, mai mulţi voluntari şi 
angajaţi Habitat au participat la crosul anual „Oradea City 
Running Day” din 16 septembrie, la care au luat parte sute de 
alergători din tot judeţul Bihor, pentru a promova şi a strânge 
fonduri pentru ONG-uri într-un mod sănătos şi inedit. 
Alergătorii, care au reprezentat Habitat, au reuşit să strângă 
banii necesari pentru construirea acoperişului unei familii 
cu venituri modeste din localitatea Căpâlna, jud. Bihor.

Parteneriat „celest”

În iulie 2010, am dat startul unui frumos proiect în Oradea, 
unde în doar doi ani am ridicat 20 de locuinţe pentru tineri 
care nu s-au putut bucura de cei care le-au dăruit viaţă, ci au 
crescut în familii adoptive. Încă de la început, compania 
Celestica s-a alăturat proiectului Habitat alocând resurse 
financiare şi implicând până în prezent peste 300 de angajaţi în 
activităţile de voluntariat. Celestica, în cadrul programului de 
responsabilitate socială, oferă fiecărui angajat posibilitatea de 
a participa timp de două zile ca voluntar alături de ONG-uri, 
beneficiind în continuare de toate drepturile salariale. În 2011 
şi 2012, Celestica a participat la două evenimente de 
construcţie accelerată când în doar cinci zile au ridicat de la 
fundaţie la acoperiş mai multe locuinţe. Angajaţilor care au 
participat la astfel de proiecte le-a plăcut atât de mult încât au 
dorit să vină ca voluntari şi în timpul liber!
Mulţumim Celestica!

Curs de eficienţă energetică

Au beneficiat de cursuri de eficienţă energetică
159 de persoane din judeţul Bihor. 

13
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HFHR Beiuș



„Casa de Paşti”

Cel mai frumos eveniment pe care îl găzduieşte Habitat 
pentru Umanitate Beiuş este “Casa de Paşti”. În fiecare an din 
2000 până în prezent cel puţin o familie modestă beneficiază 
de o locuinţă în preajma marii sărbători creştine a Învierii 
Domnului. A devenit o tradiţie neîntreruptă ca Habitat să 
aducă împreună oameni cu suflet bun, care doresc să ajute o 
familie ce trăieşte în condiţii grele, să se bucure de Sfintele 
Paşti într-o casă decentă. În 2013 beneficiarii proiectului sunt 
Mihai şi Mona Blaj împreună cu cei doi copii George Sebas-
tian (4 ani) şi Karyna Mihaela (2 ani). Mihai este muncitor la 
o fabrică din apropiere, iar Mona este casnică. Ei sunt din satul 
Căbeşti, judeţul Bihor, o mică aşezare de munte. Viaţa nu le-a 
fost uşoară nici în copilărie, alături de numeroşii fraţi, nici în 
prezent pentru că fetiţa lor s-a născut cu grave probleme medi-
cale, multă vreme casa ei fiind spitalul. Cu ajutorul Habitat şi 
a voluntarilor implicaţi în proiect acum pot oferi condiţii 
sănătoase de viaţă celor doi copii, iar fericirea ce se poate citi în 
ochii lor este mărturia cea mai elocventă că acest eveniment 
este unul de succes. 

Femeile construiesc

În 25 mai 2013 am organizat şi la Beiuş a V-a ediţie a eveni-
mentului “Femeile construiesc” la care au participat 17 
doamne şi domnişoare din Beiuş. Ele au tăiat şi îmbinat 
elementele de acoperiş ale unei case de care va beneficia o 
familie numeroasă.

14
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Renovarea şcolii din Tranişu

Lucica Merca, învăţătoare la Şcoala din Tranişu
“Sunt fericită să văd şcoala renovată. Le mulțumesc tuturor celor care 
ne-au dat o mână de ajutor, fără de care nu am fi reușit să facem o clasă 
atât de frumoasă. Ca aspect, totul s-a schimbat - şi spatiul în care 
învățăm, și școala în ansamblu. De acum, copiii care vor păși pragul 
școlii noastre vor veni cu mai multă bucurie și vor fi mai entuziasmați în 
a învăta tot ce e nou. De asemenea, prin acest gest ei învață să dea mai 
departe un ajutor celor din jur”.

A şasea comunitate Habitat din Cluj 
construită la Chinteni

Daniel Fridley, voluntar internaţional
“Am vrut să fac voluntariat la Habitat for Humanity când aveam 13 ani, 
dar au zis că sunt prea tânăr. Când am aflat despre oportunitatea de a 
veni şi ajuta la construcţia celor 4 case Habitat din Chinteni, abia am 
aşteptat să vin. Am vizitat familiile beneficiare şi pentru mine asta a 
schimbat complet cum văd experienţa Habitat: nu sunt aici să constru- 
iesc case, sunt aici să construiesc cămine”. 

Cursuri de eficienţă energetică şi educaţie 
financiară

Andras Balogh, coordonator de voluntari Centrul Raţiu pentru 
Democraţie
“Colaborarea cu Habitat for Humanity Cluj ne-a bucurat în mod special. 
Am vrut ca acest curs să fie o recompensă pentru voluntarii noştri şi 
munca pe care o depun ei aici la Centru. Pe de altă parte, toată lumea are 
probleme financiare de un fel sau altul şi mulţi din voluntarii noştri 
provin din medii dezavantajate. Acest curs le poate da informaţii de care 
poate nu ştiau, dar care adunate împreună le pot fi de ajutor”. 

15
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HFHR Cluj



HFHR ComăneștiProiectul Plopilor

Proiectul Plopilor este un proiect multianual care a început în anul 
2008, după ce Habitat For Humanity Comănești a constatat care 
este problema cea mai mare în comunitatea în care își desfasoară 
activitatea, și anume locuirea substandard. În urma evaluarilor 
amănunțite făcute de către staff-ul Habitat s-a constatat că 
Primaria orașului Moinești este dispusă să ofere tot sprijinul 
posibil pentru ca familiile nevoiașe din zona să intre în programul 
Habitat For Humanity Comănești.

În acel moment, Habitat For Humanity Comănești s-a gândit că 
acest proiect va furniza o nouă mentalitate şi un nou mod de 
acţiune  pentru a deveni un membru activ în comunitate.

Habitat for Humanity Comanesti a construit, din 2008 până în 
prezent,  24 de locuințe noi pentru 24 de familii în nevoie, schim-
bând viitorul pentru cei 48 de copii care acum au condiții decen-
te unde se pot dezvolta armonios alături de familie.
Totodată s-a îmbunătăţit implicarea intercomunitară şi preocupa-
rea pentru cei de lângă noi, fiind o condiţie necesară unei comu-
nităţi în adevăratul sens al cuvântului.

În cele din urmă a crescut nivelul, participarea socială sub forma 
voluntariatului şi a dus la ideea că orice om poate face diferenţa în 
viaţa comunităţii.

Până în prezent, prin Proiectul Plopilor au fost construite 6 
qvadruplexuri , fiecare qvadruplu având 4 apartamente cu o 
suprafață de 54mp/ apartament.

16
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Proiectul de răspuns şi prevenţie la dezastre intitulat „
Protejează-ţi căminul, pregăteşte-ţi comunitatea”- 
proiect prin care 188 de familii au fost informate despre 
cum să reacţioneze în faţa unui dezastru natural, au 
primit echipamente de urgenţă ce pot fi folosite în 
cazul dezastrelor,  au fost pregătite să le folosescă şi să 
instruiască şi alte persoane pentru a acţiona corect în 
aceste situaţii, astfel încât să se limiteze cât mai mult 
pagubele produse și numarul victimelor rezultate în 
astfel de cazuri.

„Protejează-ţi căminul,
pregăteşte-ţi comunitatea”



Proiectul Liteni

Renovarea acestei Școlii din Liteni, județul Iași este necesară 
pentru ca activităţile de educare să se poată desfăşura în contin-
uare în condiţii de siguranţă. 

Şcoala din Liteni este alcătuită din două corpuri de clădire, care 
au fost construite în anul 1950. Un corp de clădire a fost renovat 
în 2002, în timp ce al doilea este într-un stadiu avansat de 
distrugere. Membrii comunităţii şi-au manifestat interesul de a 
face muncă voluntară alături de oricine doreşte să îi ajute să 
renoveze şcoala, care este una dintre puţinele rămase să 
deservească această zonă aflată la 52 km de Iaşi. Sunt elevi care 
vin de la o distanţă de 2-3 km în fiecare zi pentru a-şi continua 
studiile.

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt cei 450 elevi ai şcolii 
din Liteni care vor avea şansa să studieze în condiţii decente. 
Clasele vor fi renovate şi încălzite, iar elevii nu vor mai fi 
nevoiţi să poarte mănuşi şi geci în timpul orelor. Considerăm 
că o scoală în care să aibă condiții decente unde să învețe este 
primordială pentru a-și cladi un viitor mai bun. Ne dorim să 
contribuim la îmbunătățirea viitorului lor!

Partenerii acestui proiect sunt: Habitat for Humanity, Fundaţia 
Serviciilor Sociale Bethany şi Delphi Automotive.

17
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HFHR Rădăuți

18

Joe Johnston
Specialist- Volunteer Engagement, Europa/Orientul Mijlociu 
Africa și Asia/Pacific, Global Village 
Habitat for Humanity International
“A duce o echipă la Rădăuți, și a avea oportunitatea de a construi o casă 
alături de familiile partenere a fost o experiență minunată, pe care eu și 
membrii echipei mele o vom păstra tot timpul. Viviana și Vasile au făcut 
tot posibilul să ne asigure o minunată experiență, pentru acestea le 
mulțumim nespus de mult.

Familiile au fost parteneri adevărați, venind în fiecare zi pe șantier și 
muncind alături de echipă. Această interacțiune a creat o experiență 
care ne-a apropriat și care nu se regăsește pe orice șantier. Legătura cu 
familiile nu s-a rezumat doar la munca de pe șantier. 

Cred cu adevărat că experiența oferită echipei de către Habitat România 
a ajutat la crearea unor noi parteneri pe viață. Mare parte din membrii 
echipei nu au mai participat la o construcție Global Village, dar eu pot 
spune fără îndoială că sunt nerăbdători să facă asta acum. Mulțumim 
nespus de mult Vivianei și lui Vasile pentru eforturile extraordinare de 
a oferi o oportunitate însemnată mie și echipei mele pentru a ajuta la 
construirea caselor – și speranței – în România, iar noi sperăm că ne 
vom vedea din nou pe viitor”.

Proiecte

Între 1 iulie 2012 – 30 iunie 2013 HFH Rădăuți a ajutat 250 de 
familii din orașul Rădăuți, precum și din localitățile apropiate: 
240 prin Cursul de instruire pentru eficiență energetică și 
educație financiară și 10 prin programul de informare 
“Apă și sanitație”. 

Tot în această perioadă, 4 duplexuri au fost aproape terminate cu 
ajutorul a 5 echipe GV din Austria, SUA și Turcia.

HFH Rădăuți a continuat proiectul local de voluntariat “Youth 
for Community”, iar mulți studenți de la liceele din oraș au 
voluntariat pe șantier sau în birou alături de echipa din Rădăuţi. 
În plus, au fost dezvoltate noi parteneriate cu școlile din Rădăuți 
și satele din împrejurimi, unde elevii au fost încântați să ajute 
familiile nevoiașe, iar câțiva dintre ei au întâmpinat voluntarii 
străini într-o manieră tradițională “Bucovineană”.



BENEFICIARI
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Graţiela – beneficiar Ploieşti, Prahova
“În urmă cu doi ani nici nu îndrăzneam să visez că odată vom avea o casă, 
mai ales că lucrez în învăţământ (domeniu foarte prost plătit, în ciuda 
faptului că sunt profesor cu o vechime de 18 ani, gradul II şi cu destule 
rezultate la concursurile naţionale şi internaţionale). 

Îmi dădeam seama că nu-i pot oferi copilului meu (învaţă foarte bine, 
singur, fără nici un ajutor din partea mea), nici măcar confortul minim... 
un colţ al nostru, dar asta până într-o zi, când am auzit la radio un anunţ 
legat de o fundaţie care a venit în Ploieşti să construiască case pentru cei 
care nu îşi permit rate prea mari. Am căutat pe internet, am aflat adresa şi 
m-am dus la sediu. Am fost prima care a depus cererea de înscriere în 
proiect. Aşa am început să sper și într-o zi am fost și selectaţi! 

După ce ne-am mutat în noua casă, fiul meu mi-a spus: 
” Mamă, eşti cea mai puternică femeie de pe pământ!” Într-adevăr, acum, 
mă simt chiar foarte puternică! Şi acum stau şi mă gândesc cum s-au 
derulat evenimetele, a fost un an dinamic, am cunoscut foarte mulţi volun-
tari care ne-au ajutat cu zâmbetul pe buze... starea aceea de apatie pe care 
am avut-o o perioadă destul de lungă e de domeniul trecutului.

Dragă Habitat for Humanity, îţi mulţumesc că exişti!!! Sper ca 
proiectul să continue! Avem nevoie de genul acesta de proiecte pentru că în 
ţara noastră sunt foarte mulţi oameni care au nevoie de o astfel de 
minune!”. 

TU EȘTI HABITAT! RAPORT ANUAL IULIE 2012-IUNIE 2013
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Familia Cănuţă, Fundulea, jud. Călărași

8 persoane, părinții și cei șase copii au locuit până în 
octombrie 2012 într-o cameră construită din pământ, fără 
electricitate, apă potabilă sau grup sanitar. Mobilierul lor 
consta în două paturi și o sobă improvizată, lumânarea 
fiind singura sursă de lumină pe timpul nopții. 

Cazul a intrat în atenția Habitat în 2011, printr-un apel de 
ajutor sosit din partea Asociației ”Ana și Copiii”. Am decis 
să ne implicăm în ajutorarea acestei familii și să o integrăm 
în campania “Adevărul este în inima ta!”, încercând să 
popularizăm un caz atât de nefericit. 

Cu ajutorul cărămizii şi mortarului donat de Wienerberger 
Sisteme de Cărămizi am reuşit să ridicăm căsuţa cu 3 
dormitoare, bucătărie şi baie, în care s-au mutat de 
Crăciun membri familiei Cănuţă.



VOLUNTARIAT
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Țara de origine a 
echipei

Număr echipe Zile lucrate Ore lucrate Voluntari în șantiere

Canada 3 23 2.453 40

Germania 13 76 10.617 227

Marea Britanie 3 30 8.880 111

Irlanda 2 10 10.600 265

Olanda 2 9 864 24

Irlanda de Nord 7 59 5.596 83

România 42 1.004 71.018 1.447

SUA 19 188 20.422 258

Alte țări 6 33 5.412 123

TOTAL 97 1.432 135.862 2.578

Echipe de voluntari iulie 2012-iunie 2013

Gordon Poots, Anglia
”It's absolutely an unforgettable 
experience which will impact you in 
your life in some situations. We learn 
how to build a house and get to know a 
whole new culture and made people so 
thankful for the rest of their lives.”

Kelly Winds, SUA
”I have so much to say that even a whole 
book wouldn’t be enough to express all 
of my feelings and opinions on this 
experience, but what I can say is 
everything; the sore muscles, hard work, 
sleepless nights are all worth it at the 
end of the day when you make wonder-
ful friends and when you notice that 
you helped souls in need. At the end of 
the day, we're involved in a huge job.”



VIZIBILITATE
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În perioada iulie 2012 – iunie 2013, am transmis 31 de comuni-
cate de presă şi am avut evenimente în urma cărora am avut 
următoarea acoperire media:

889 de materiale de presă dintre care:
- 23 în presa scrisă, naţional şi local
- 596 materiale în presa online
- 111 materiale pe agregatoarele de ştiri
- 28 de materiale şi emisiuni la radio
- 27 de ştiri şi materiale la televiziuni locale şi naţionale
- 57 de materiale pe bloguri
- 11 posturi pe twitter
- 29 materiale pe agenţiile de presă

- Total menţiuni Habitat for Humanity România în titlul 
materialelor de presă: 493

- Total menţiuni campanii şi evenimente Habitat for Humanity 
România: 775

- Total menţiuni parteneri: Fundaţia Vodafone, Wienerberger, 
Lafarge, Porsche România, Europharm Distribuţie, Knauf Gips, 
Knauf Insullation, Western Union, RBS, Credit Suisse, Millenni-
um Bank, Baumax şi Baumix, Lenum, Lindab, Prispa: 269

- Total menţiuni declaraţii reprezentanţi Habitat: 314

- Total menţiuni declaraţii parteneri Habitat în materialele de 
presă: 285

- Total poze în materialele de presă: 831

- Total tiraj şi vizitatori unici: 6.791.728

- Total impresii: 7.011.776

- Total ratecards*: 486.236 Euro

- Total new friends pe pagina de Facebook: 1.677 
(în perioada iulie 2012-iunie 2013)

- Total new followers pe pagina de Twitter: 153
(în perioada iulie 2012-iunie 2013)
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* Notă: dacă am fi cumpărat spațiu media



RAPORT FINANCIAR



27

FY2013 FY2012 FY2011
Venituri
Venituri locale $974,611 $1,197,507 $1,713,171

         Individuale $78,649 $92,666 $140,307

         Sponsorizări, Finanțări $859,196 $988,779 $1,509,352

         Alte  venituri locale $36,766 $116,062 $63,512

Fonduri din rețeaua internațională HFHI $1,377,810 $1,275,032 $1,423,915

         Donații voluntari internationați $863,720 $626,379 $460,983

        Transfer fonduri pentru proiecte $514,090 $648,653 $962,932

Venituri în fondul pentru umanitate $263,273 $773,100 $211,431

Alte venituri $125,015 $212,249 $153,511
Total venituri $2,740,709 $3,457,888 $3,502,028

Cheltuieli
         Cheltuieli program $1,958,888 $2,395,370 $2,399,901

         Cheltuieli administrative $386,536 $298,243 $422,082

         Cheltuieli comunicare, dezvoltare resurse. $285,308 $355,244 $279,738
Total cheltuieli $2,630,732 $3,048,857 $3,101,721
Diferențe curs  valutar (pierderi)/favorabile -$34,627 $394,470 -$125,781

Excedent / (deficit) al veniturilor față de cheltuieli $75,350 $803,501 $274,526

Venituri și cheltuieli în perioada iulie 2012 - iunie 2013

Total venituri FY 2013 Total cheltuieli FY 2013

35%

50%

10% 5%

Venituri locale Fonduri din rețeaua
internațională HFHI

Venituri în fondul 
pentru umanitate

Cheltuieli program Cheltuieli
administrative

Cheltuieli comunicare,
dezvoltare resurse

15%
11%

74%
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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.

FY2013 FY2012 FY2011
Assets
Cash and cash equivalents $588,797 $443,704 $640,461

Accounts  receivables $70,884 $57,735 $103,119

Inventory and work in progress $3,400,993 $2,637,400 $2,913,893

Other currentassets $9,400 $2,350 $3,308

Total Current Assets $4,070,074 $3,141,189 $3,660,781

Property and equipment, net $278,634 $270,748 $344,294

Long term assets $2,919,012 $4,552,003 $5,047,161

Total Assets $7,267,720 $7,963,940 $9,052,236

Liabilities
Accounts  payable $263,366 $173,504 $266,500

Other current liabilities $591,036 $361,182 $481,500

Total Current Liabilities $854,402 $534,686 $748,000

Long term Liabilities $1,541,320 $2,830,610 $3,553,650

Total Liabilities $2,395,722 $3,365,296 $4,301,650

Fund balance - prior years $4,796,648 $3,795,143 $4,476,060

Fund balance - current YTD $75,350 $803,501 $274,526

Total Liabilities and Fund Balance $7,267,720 $7,963,940 $9,052,236

Încasările în Fondul Rotitor: 

FY13: $397,655
FY12: $531,905
FY11: $487,855

Venituri locale FY 2013

Balanță

Individuale Sponsorizări,
finanțări

Alte venituri
locale
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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).

88%

8%4%



PLANURI DE VIITOR
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Totul începe acasa! - proiect în parteneriat cu 
GDF SUEZ Energy România, Fundația GDF 
SUEZ şi SOS Satele Copiilor

GDF SUEZ Energy România, Habitat for Humanity România 
şi SOS Satele Copiilor au semnat un parteneriat pentru 
susţinerea programului social „Totul începe acasă”. 

Proiectul se va derula pe o perioadă de de doi ani (2013-2014) 
şi implică o contribuţie financiară din partea GDF SUEZ 
Energy România de circa 300.000 de euro.  

Parteneriatul constă în dezvoltarea unui program de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru casele sociale din 
cadrul SOS Satele Copiilor şi va cuprinde două etape: prima 
etapă derulată în septembrie - decembrie 2013 şi a doua etapă 
derulată în anul 2014. 

Prin intermediul acestui program vor fi înlocuite acoperişurile 
pentru 12 case familiale din cadrul SOS Satele Copiilor, va fi 
realizată izolaţia termică a acoperişurilor şi a mansardelor, va 
fi instalat un sistem de contorizare individuală a consumului 
de gaze naturale pentru fiecare casă familială, vor fi înlocuite 
uşile şi geamurile caselor aflate într-o stare avansată de uzură, 
va fi realizată izolaţia termică de exterior şi vor fi înlocuite 
centralele de gaze naturale existente. 
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Program de răspuns la dezastre - Protejează-ţi 
căminul, pregăteşte-ţi comunitatea!

Habitat for Humanity România şi Petrom continuă programul 
“Protejează-ţi căminul, pregăteşte-ţi comunitatea!” în alte 13 
comunităţi din judeţele Bacău, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa şi 
Vâlcea. 

Este un proiect de gestiune participativă a riscurilor de dezastre în 
comunităţi vulnerabile, se va derula timp de 6 luni, va avea 2.500 
de  beneficiari, iar ca parteneri implicaţi sunt: Habitat, Petrom şi 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.). 
Scopul proiectului este reducerea riscurilor de dezastre în comu-
nitate printr-un program de identificare, analiză şi combatere a 
riscurilor la care sunt expuse familiile din 13 comunităţi vulnera-
bile prin implicarea directă a familiilor, autorităţilor, angajaţilor 
Petrom şi serviciilor locale I.S.U. 

Obiectivele programului sunt: sprijinirea formării de grupuri de 
voluntariat de urgenţă locale prin traning, suport tehnic şi impli-
carea angajaţilor Petrom în activităţile proiectului, risc maping 
dezastre naturale şi tehnologice, şi derularea unei campanii de 
educare şi informare preventivă.

BIG BUILD 2013 la Complexul Vizurești, jud. 
Dâmbovița

Big Build 2013 se va derula anul acesta la Vizureşti, unde vom 
desfăşura următoarele activităţi:
• reabilitare dispensar;
• construirea grupului sanitar al şcolii şi lucrări de renovare la 
şcoală;
• termoizolarea exterioară a grădiniţei de copii;
eficii directe 
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• construirea Casei de Cultură – un spaţiu pentru 
after-school şi educaţie non-formală adresată atât 
elevilor, cât şi a adulţilor din comunitate;
• participarea comunității  va fi totodată un training în 
construcţii, unii dintre ei vor aplica în propria locuinţă 
ceea ce învaţă sau chiar vor găsi de muncă într-o echipă 
de construcţii din oraşele învecinate.



PARTENERI
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Parteneri strategici 2012-2013

Sponsori HFH România

Parteneri media

Parteneri instituționali

Building Material Solutions

Parteneri ONG

Sponsori HFH Comănești
Holzindustrie Schweighofer Baco, 
Dedeman, Isover, Delphi

American International School of Bucharest, Knauf, Knauf Gips, Knauf Insulation, RBS România, Procter & Gamble, 
Lindab România, Western Union Foundation, Ursa România, Radox, Elpreco, Gealan România, Millenium Bank, 
Kronospan România, Whirlpool, Baumix, Kuma Romania, Amalind, Azalis, Bioderma, Peace Corps, Wilo Romania, 
SSAB, ACS Brenntag, SCPA Hristescu, Z Spot Media, Adventure Com International, Media Service Zawada, Sanco 

Good Sign, Agenda Construcţiilor, Ze List, Avantaje, Burda, Cocor Media Channel, 
CSR Media, Radio RFI, România Pozitivă, Gazeta de Sud, Radio Sud, www.craio-
va.ro, Ediţie Specială, Indiscret, TVS Craiova, Crişana, Deșteptarea de Bacău, Bacău 
Expres, TV Impuls Bacău, Ziarul Ora 25, Ziarul de Bacău, Napoca FM, 24Fun, Media-
Brief, Romania Pozitiva, ziaruloval.ro, e-ph.ro, faptdivers.ro, observatorulph.ro și 
www.voicetag.ro

HFH of Indian River County
HFH of Omaha
HFH of Greater Orlando Area
HFH of Wayne County
HFH of Salem County
HFH of San Diego
HFH of Canada
HFH of McHenry County
HFH of York County
HFH of Hancock County
HFH of Jacksonville
HFH of Netherlands
HFH of Transylvania
HFH of El Dorado 
HFH of Cowlitz County
HFH of Holmes County
HFH of Fayette County 
HFH of Perry County PA 
HFH of Santa Cruz County
HFH of Chemung County
HFH of Temecula Valley High 
School Campus Chapter

Many thanks to our tithe partners:

Sponsori HFH Cluj
Evoline Romania, iQuest, Emerson, Genpact, 
Rondocarton, Keep Calling, IBC Focus, Cora, 
DB Schenker, PR & More, Hirsch Porozell,
TREND Communication

Sponsori HFH Rădăuți
BAUMAX, Olint Com Srl

Sponsori HFH Beiuș
Celestica, Asociaţia Firmelor Bihorene

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj



ECHIPA
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Elena Șerban
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Delia Cirap
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Mihaela Buculescu
Accountant

Roxana Bulai
Accountant

Andreea Cismaru
Program Director

Adrian Olteanu 
National Volunteer 
Programme Director 

Mihai Grigorean
DRR&R Program Manager 

Zamfir Todor
Program Manager

Andrei Chirilă
Construction Manager

Gabi Pascal 
Program Manager

Ionuț Cioloș 
Program Manager

Gabriel Iordache
Project Manager Assistant

Ana-Maria Godja
Marketing & Communication 
Manager

Carmen Ghia
Communication Coordinator

Alexandru Pavel
New Media&IT

Raluca Baciu
Corporate Fundraising Manager 

Amanda McMasters
Donor Care Coordinator

Biroul Național

Donald Haszczyn 
Board President

Gheorghe Baciu 
Member of the Board

Lucija Popovska 
Member of the Board

Cristina Nica
Executive Director

Gheorghe Baciu 
Board President

Viorel Ofițerescu
Executive Director

Pr. Gheorghe Zamfir 
Board President
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HFHR Comănești
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Au mai fost alături de noi

Cristian Safta
Executive Director
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Executive Director
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Voluntarul anului

Tu ești Habitat!

Lipește poza ta aici.
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