Raport Anual 2003 comparativ cu obiectivele propuse
HABITAT PENTRU UMANITATE CLUJ
SCOP

OBIECTIV
Obiectiv #1
Construirea a 4 case în Cluj-Napoca
Obiectiv #3
- obţinerea de terenuri pentru încă 10 case în Cluj,
care urmează a se construi în 2003

MASURABIL
4 case
10 case

Scop #1
Proiectarea şi
construirea de case
simple, decente şi
accesibile ca preţ
pentru familii aflate în
nevoie

Obiectiv #4
- construirea a 4 case în Cluj-Napoca (B-dul
Muncii) C15-C18
Obiectiv #5
- renovarea a 2 case
Obiectiv #6
- reducerea costurilor cu 1000 USD/casă

4 case
2 case

Obiectiv #8
- selecţia unor noi familii care deţin teren
( efectuarea preselecţiei V)

Creşterea resurselor
materiale financiare şi
umane

Obiectiv #1
Găzduirea a 8 echipe GV/IST
Obiectiv #2
Strângerea a 65.000 $ din donaţii ale echipelor
GV/IST
Obiectiv #3
Cresterea cu 10% a valorii donaţiilor individuale
(FY 02 = 804$)

Au fost construite 2 case pe terenurile familiilor, casa
familiei Bako, respectiv cea a familiei Pauletti.
-Dl. Notar Mircea Cârlănaru a donat un teren pe B-dul
Muncii, teren care a fost înscris în CF în favoarea Asociaţiei
Habitat pentru Umanitate Cluj în luna decembrie 2003
- În luna septembrie 2003, s-a primit de la Consiliul Local
Cluj-Napoca un teren în suprafaţă de 1653 mp şi a fost
semnat contractul de concesiune
- a fost pregătit fierul-beton necesar construcţiei, urmând ca
săparea fundaţiilor să înceapă în primăvara anului 2004
- A fost finalizată renovarea casei familiei Jula
- Dedicarea casei s-a realizat în 14 august 2003

1000 USD

Obiectiv #7
- selectarea familiilor pentru casele C14-C20 şi
efectuarea preselecţiei IV

Scop #2

SITUATIA

8 echipe
65 000 $

900 $

- au fost selectate 2 familii pentru construcţia pe teren propriu,
Bako şi Pauletti, ale căror case au fost construite în anul 2003
şi două pentru extinderea locuinţei, Burz şi Starmuller –
proiecte care nu s-au concretizat
- 143 de familii s-au înscris în cel de-al cincilea proces de
selecţie a familiilor, iar 31 dintre acestea şi-au depus dosarele
de înscriere; în luna ianuarie 2004 a început vizitarea
familiilor
- au fost găzduite 10 echipe de voluntari internaţionali – 8 de
la firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer şi
două echipe GV din S.U.A.
- valoarea donaţiilor primite de la voluntarii internaţionali în
anul 2003 a fost de 20.031 $
- donaţiile provenite din zeciuială s-au ridicat la suma de
12.405 $
- totalul donaţiilor individuale reprezintă 485 $

Scop #2
Creşterea resurselor
materiale financiare şi
umane

Obiectiv #4
Strângeri locale de fonduri 9000 $ ( bani, muncă,
materiale)

Obiectiv #5
Organizarea de evenimente

9000 $

- ca urmare a sponsorizărilor obţinute la crosul organizat la
aniversarea a 4 ani de activitate a Habitat Cluj, s-au strâns
fonduri în valoare de 9.390.000 lei ( 285 $) de la persoane
fizice. Sponsorizările în natură au fost făcute de firma locală
de produse lactate, Napolact, care a făcut o donaţie în
îngheţată în valoare de 1.000.000 lei şi Quick Image, care a
făcut o sponsorizare în valoare de 1.000.000 lei, constând în
diplome pentru premianţi
- au mai fost contactate urmatoarele firme pentru a obtine
sponsorizari: ARTIMEX Sport, Romviocons, Bunea Al.
(membru Rotary), Dan Manolache, Branch Manager la ABN
AMRO BANK Cluj
- in cadrul campaniei de dezvoltare a filantropiei „DA
NATIE DONATIE” Habitat pentru Umanitate Cluj a fost
nominalizata la trei sectiuni pentru „Gala Oameni pentru
Oameni” : Victoria Lakatos la „Coordonatori campanii de
fundraing”, colectivul Romtelecom la „Donatii corporate” si
Habitat pentru Umanitate Cluj la categoria organizaţii.
Rezultatul obţinut a fost premiul pentru „Cel mai bun
program de voluntariat pentru 2003” primit de catre
Habitat pentru Umanitate Cluj!!!
- La dineul de binefacere organizat cu ocazia vizitei lui
Millard şi a Lindei Fuller s-au strâns 93.403.500 lei,
echivalent a 2.830 USD; au fost contactate 54 de persoane
prin fax, 49 de firme prin poştă şi au fost distribuite personal
alte 97 de invitaţii.
Total donaţii corporaţii 2003 = 2.994 $
- Crosul Habitat ediţia a III-a – mai 2003
- Vizita lui Millard şi a Lindei Fuller cu ocazia dedicării
celei de-a 100-a case construite de Habitat în România şi a
150.000-a case construite în lume – iunie 2003
- “Ceaiul de la ora 5 cu prietenii Habitat” – acţiune de
motivare a sponsorilor şi susţinătorilor organizaţiei –
decembrie 2003

Obiectiv #1
- dezvoltarea de parteneriate durabile şi implicarea
în acţiuni care privesc dezvoltarea voluntariatului
Scop #3
Creşterea grijii
comunităţii locale
pentru problema
locuinţelor şi stabilirea
de parteneriate
durabile

- Delia Popa a participat alături de alte ONG-uri clujene la
întâlnirea organizată de Uniunea pentru Reconstrucţia
României – URR Cluj, pentru a oferi date care să ajute la
stabilirea strategiei pentru relaţiile cu ONG-urile a acestui
partid nou-înfiinţat
- în 15 febr., un grup de voluntari Habitat Campus Cluj au
participat la Marşul pentru Pace organizat de Institutul
Român pentru Pace PATRIR
- Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis a fost partener
Habitat la realizarea Crosului Habitat ediţia a II-a
- s-au pus bazele Clubului Coordonatorilor de Voluntari din
Cluj-Napoca, care-şi propune promovarea spiritului de
voluntariat în Cluj-Napoca şi o mai bună colaborare între
ONG-urile care lucrează cu voluntari; Laura Ferenţ e
membră a acestui club.
- În perioada 24 mai – 7 iunie pe şantierul Habitat din Cluj
au construit în parteneriat membri ai Juniata College
Campus Chapter şi membri ai Habitat Campus Cluj. Cele
două organizaţii studenţeşti au organizat evenimentul „O
noapte în căsuţe de carton”, eveniment având scopul de a
atrage voluntari în cadrul organizaţiei de tineret
- Un nou parteneriat a fost stabilit cu grupul Continental
condus de Anca Ciora, grup care a susţinut un concert cu
ocazia vizitei la Cluj a lui Millard şi a Lindei Fuller
- s-a stabilit un parteneriat cu compania imobiliară Edil în
vederea participării pe şantierul Habitat cu echipe formate
din angajaţii firmei.
- s-au purtat discuţii cu organizaţia „Umanconstruct” pentru
a se discuta posibilităţile de colaborare legate de realizarea
drumului de acces si a sistemului de canalizare si apa pentru
terenul de pe B-dul Muncii 47.

Obiectiv #2
- întărirea legăturilor cu bisericile şi implicarea
activă a acestora în construcţia de case, donaţii de
fonduri şi “Construim prin Credinţă”

- la 28 dintre bisericile clujene au fost puse afişe referitoare
la condiţiile de participare la cele două procese de selecţie
desfăşurate în ianaurie, respectiv octombrie 2003
- cu ocazia vizitei lui Millard şi a Lindei Fuller a fost
organizat un prânz ecumenic la care au fost prezenţi
reprezentanţi ai tuturor bisericilor din Cluj-Napoca.
- Millard Fuller a fost invitat de către Episcopul Greco-catolic
Florentin Crihălmeanu la slujba de duminică şi a vorbit
enoriaşilor din Catedrala Greco-catolică “Schimbarea la
faţă”
- pentru săptămâna “Construim prin credinţă” au fost
contactate 16 biserici si 2 organizatii crestine de tineret. În
septembrie, Rodica Mocan, Magda Macedon şi Ruxandra
Raţiu au făcut prezentări la biisericile baptistă, penticostală,
respectiv greco-catolică .Au răspuns 6 biserici (Biserica
Baptistă din cartierele Mănăştur şi Iris, Biserica Baptistă
Maghiară, Biserica Penticostală nr. 5, Biserica Piariştilor
(romano-catolică), Biserica Reformată); au participat 27
persoane au fost reprezentate la construcţie.

Obiectiv #3
Relaţii susţinute cu media pentru informarea
permanentă a opiniei publice legată de progresele
Habitat pentru Umanitate Cluj (mediatizarea largă a
evenimentelor, a sponsorilor) atât în publicaţiile
proprii, cât şi în media locala şi naţională şi
întărirea comunicării în cadrul organizaţiei

- S-au trimis comunicate de presa catre mass-media
locala

articole
stiri
reportaje
interviuri
4 newslettere
4 conferinţe de
presă
4 afişe
eveniment

- interviuri şi talk-show-uri la care au participat membri sau
familii partener Habitat au fost difuzate de posturile de radio
Radio Cluj, CD Radio şi Radio Vocea Evangheliei şi de
posturile televiziune NCN cu ocazia lansării programelor de
preselecţie şi a dedicării casei cu nr. 100 în România;
Millard Fuller a fost invitat la TVR Cluj pentru o intervenţie
în direct în cadrul jurnalului local de ştiri
- postul local de televiziune Antena 1 Cluj a realizat un
reportaj prezentând serviciile sociale oferite de asociaţia
noastră, reportaj care nu a primit acceptul de a fi transmis pe
post, considerându-se a fi un material publicitar
- în Curierul Primăriei Mun. Cluj-Napoca, la sfârşitul lunii
ianuarie şi începutul lunii februarie au apărut 2 articole
conţinând prezentarea organizaţiei Habitat pentru Umanitate
Cluj şi proiectele desfăşurate
- în revista CONSENS, publicaţia coaliţiei ONG-urilor din
Cluj- Napoca, a apărut atât prezentarea organizaţiei şi un
articol pe prima pagină referitor la preselecţia IV desfăşurată
de Habitat Cluj
- Crosul Habitat ediţia a II-a s-a bucurat de o largă
mediatizare. Au fost stabilite parteneriate media cu postul
local de radio CD Radio, cu ziarul local Monitorul de Cluj şi
cu publicaţia bilunară Şapte Seri. Postul local de radio, CD
Radio a difuzat un spot audio despre Crosul Habitat de 5
ori/zi, în săptămâna dinaintea evenimentului. De asemenea,
în aceeaşi săptămână, a apărut zilnic, în ziarul local
Monitorul de Cluj, o machetă de un sfert de pagină care
anunţa Crosul Habitat. Tot o machetă a apărut şi în
publicaţia bilunară Şapte Seri;- au mai apărut articole atât
înainte, cât şi după eveniment în ziarele locale Adevărul de
Cluj, Ziarul de Cluj, precum şi în ziarul regional Bună Ziua
Ardeal; anunţuri referitoare la cros au fost difuzate de Radio
Cluj, Radio Renaşterea, Radio Vocea Evangheliei; după
eveniment: un amplu reportaj în Monitorul de Cluj, ştiri la
posturile de radio CD Radio, Radio Cluj, Pro Fm Cluj şi
posturile TV, Antena 1 Cluj şi Pro TV Cluj; ştire pe postul
naţional TVR 2.
- Evenimentul „O noapte în căsuţe de carton” organizat de
Habitat Campus Chapter în colaborare cu Juniata Campus
College în noaptea de 30 mai spre 31 mai a fost intens
mediatizat prin articole în ziarele locale Adevărul de Cluj,
Monitorul de Cluj, Ziarul Clujeanului şi ziarul regional Bună
Ziua Ardeal, prin anunţuri şi ştiri pe CD Radio, post local de
radio şi Radio Cluj, post regional, precum şi prin ştiri pe
postul TV local NCN şi posturile TV naţionale: Prima, B1
TV, Realitatea TV, TVS;
- Dedicarea casei cu nr. 100 în Romania a fost mediatizată în
ziarele locale Adevărul de Cluj, Monitorul de Cluj, Ziarul

Obiectiv #4
Prezentarea organizaţiei în 4 organizaţii, companii
sau grupuri profesionale

5 prezentări

Clujeanului, regionalele Bună Ziua Ardeal, Evenimentul
Zilei, cotidianul în limba maghiară Szabadsag, precum şi de
CD Radio, Radio Cluj şi Radio Vocea Evangheliei
- procesele de selecţie lansate de Habitat Cluj au fost
anunţate în ziarele locale Adevărul de Cluj , Informaţia de
Cluj, Ziarul Clujeanului, Monitoul de Cluj, precum şi în
săptămânalul Piaţa imobiliară şi la ştirile postului de
televiziune ProTV, precum şi la ştirile Radio Contact, CD
Radio, Radio Cluj, Mix Fm, Pro Fm, Radio Renasterea,
Radio Vocea Evangheliei; posturile TV locale Pro TV şi
Antena 1 au transmis ştiri în cadrul jurnalelor de seară
- participarea Habitat Cluj la târgul ExpoCasa a fost
consemnată într-un articol din ziarul Adevărul de Cluj;
- “ Ceaiul de la ora 5 cu prietenii Habitatat” a fost prezentat
în cadrul ştirilor postului de televiziune NCN
- Colindul copiilor familiilor partener Habitat a fost
prezentat în cadrul ştirilor posturilor de televiziune NCN;
ProTV Cluj şi Antena 1 Cluj.
- activităţile Habitat Cluj au fost prezentate şi în cele 2
numere ale newsletter-ului organizaţiei, precum şi în ediţia
on-line, lunară, atât în limba română., cât şi în limba
engleză.
- în 14 iunie, Victoria Lakatos şi Geoff Nicholas – partener
la compania de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer au
susţinut o prezentare la Camera Notarilor Publici din
Transilvania; au fost prezente peste 80 de persoane
-Linda Fuller şi Victoria Lakatos au vorbit în 21 iunie
femeilor unitariene din Cluj-Napoca
- în cadrul expoziţiei ExpoCasa organizată în perioada 25-28
septembrie 2003, Habitat Cluj a primit în mod gratuit un
stand de 6 mp, şi a avut astfel posibilitatea de a intra în
contact cu firmele producătoare şi distribuitoare de materiale
de construcţii şi instalaţii şi de a-şi prezenta serviciile oferite
familiilor cu venituri reduse
- în 16 decembrie, Ruxandra Raţiu a reprezentat Habitat
pentru Umanitate Cluj la târgul de job-uri organizat de
liceele Onisifor Ghibu şi Lucian Blaga

Obiectiv #1
atragerea de noi membri pe specificul fiecărui
comitet si implicarea mai activă a celor existenţi

Scop #4
Întărirea organizaţiei

Obiectiv #2
Instruirea membrilor pe specificul fiecărui comitet
şi implicarea mai activă a celor existenţi

3 membri/comit.

- în 12 martie s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de
Comunicaţii, la care au fost prezenţi 5 membri ai acestui
comitet
- în 11 aprilie s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de
Dezvoltare Resurse, la care au fost prezenţi 3 membri ai
acestui comitet; Lavinia Cobrea a devenit membru al acestui
comitet
- toţi membrii Consiliului Executiv au fost implicaţi în
organizarea evenimentelor desfăşurate cu ocazia vizitei lui
Millard şi a Lindei Fuller în Cluj
- Patricia Belcin a devenit membru al Comitetului de
Educare a Familiilor
- în data de 21 octombrie 2003 s-a desfăşurat prima şedinţă a
Comitetului de Sprijin a Familiilor, punându-se bazele
acestui comitet ca un sub-comitet al Comitetului de Educare
a Familiilor; 7 membri au participat la şedinţă
- Bianca Coldea s-a alăturat Comitetului de Comunicaţii,
realizând design-ul diplomelor pentru “Ceaiul de la ora 5 cu
prietenii Habitat” şi al felicitărilor de Crăciun
- Felicia Sabău, studentă la Facultatea de Limbi Moderne
Aplicate, şi-a manifestat dorinţa de a se alătura Comitetului
de Sprijin al Familiilor
- Ingrid Oiţă, secretara Consiliului Executiv a participat în
perioada 27 septembrie – 3 octombrie la instruirea HOP la
Piteşti
- în data de 5 aprilie 2003, 7 voluntari din cadrul Habitat
Campus Cluj au construit pe şantierul Habitat din Beiuş; este
prima acţiune de acest gen, menită să sporească implicarea
voluntarilor în activitatea organizaţiei;
- membrii Comitetului de Educare a Familiilor care au
susţinut sesiunile de informare a familiilor au fost instruiţi
asupra mesajului care a fost transmis familiilor; au fost
purtate discuţii individuale cu fiecare dintre ei.
- membrii Comitetului de Sprijin al Familiilor au luat
interviuri şi au întocmit profilele celor 4 familii pentru care
se va începe construcţia de case în martie 2004

Obiectiv #3
organizarea de acţiuni de motivare a membrilor şi
voluntarilor

Obiectiv #4
Participarea membrilor la activităţi de construcţie

Obiectiv #5
participarea mai activă a membrilor organizaţiei la
activităţile asociaţiei, precum şi implicarea acestora
în construcţia caselor

2

Min 10 ore de
voluntariat în
construcţie/
membru/ an
#

- în perioada 17-19 ianuarie 2003 s-a desfăşurat la Piteşti cea
de-a treia ediţie a Conferinţei Naţionale Habitat în România
unde au fost invitaţi membri ai Consiliilor Executive şi
angajaţi ai filialelor Habitat din ţară, precum şi membrii
Consiliului executiv al Habitat Campus Cluj
- Alina Berariu, preşedinte Habitat Campus Cluj, a participat
alături de Delia Popa la Conferinţa Liderilor din zona
Europa/ Asia Centrală, care a avut loc în perioada 23-26
ianuarie la Budapesta
- membrii Consiliului Executiv al Habitat Cluj au participat
alături de reprezentanţii celorlalte filiale Habitat din
România la un prânz cu Millard şi Linda Fuller şi cu
reprezentanţii biroului european al Habitat: Don Haszczyn –
vicepreşedinte pentru HFH Europa/ Asia Centrală, Leanne
McElroy – manager de comunicaţii, Debbie Wilbermanager de construcţii

Obiectiv #6
Sprijinirea activităţii Habitat Campus Cluj

min. 8

- la Conferinţa Naţională a Habitat în România, discuţiile sau purtat atât în plen, cât şi pe ateliere, fiind abordate teme
specifice organizaţiei noastre: selecţia şi educarea familiilor,
lucrul cu comitetele, probleme de construcţie, aspecte legate
de promovarea imaginii organizaţiei, scrierea materialelor
informative, atragerea voluntarilor şi strângerea de fonduri.
- Habitat Campus Cluj a devenit membru cu drepturi depline
în Clubul noilor ONG-uri, o uniune a organizaţiilor “tinere”
din Cluj; în cadrul Clubului, membrii Habitat Campus Cluj
au participat la instruiri pe teme de voluntariat, legislaţie
ONG, comunicare, contabilitate în cadrul ONG-urilor,
Managementul proiectului
- membrii Habitat Campus Cluj au fost implicaţi în acţiunea
de traducere pentru voluntarii internaţionali
- în perioada 22-23 martie, Filiz Telek a realizat un training
de întărire a echipei Habitat Campus Cluj, desfăşurat la
Valea Drăganului
- în 21 iunie, Membrii Habitat Campus Cluj au avut o
întâlnire la Hotel Sport cu Millard Fuller, Debbie Wilber şi
Don Haszczyn, urmata de o intalnire mai larga cu tinerii la
Teatrul National Cluj
- membrii Habitat Campus Cluj au tradus pentru echipele de
voluntari internaţionali care au fost găzduite de Habitat
pentru Umanitate Cluj în vara anului 2003
- pe prima pagină a numărului 3 al revistei Panorama,
publicaţia departamentului Campus Chapters and Youth
Programs a Habitat for Humanity International a apărut
articolul Ruxandrei Raţiu referitor la parteneriatul dintre
Habitat Campus Cluj şi Juniata College Campus Chapter
- Ruxandra Raţiu şi Lavinia Cobrea au participat în
perioada 8-11 noiembrie la Conferinţa Anuală a
Departamentului Campus Chapter şi Programe pentru
Tineret a Habitat for Humanity International

Scop #5
Derularea optimă a
activităţilor curente ale
organizaţiei

Obiectiv #1
Rezolvarea operativă a problemelor administrative
şi de personal

activitate
curentă

-. Cauza pentru recuperarea TVA a fost respinsă, după 5
înfăţişări desfăşurate pe întreaga durată a anului
- au fost legalizate şi autentificate modificările la Statut
aprobate de către Adunarea Generală
- s-a realizat un model de contract de antrepriză, care va sta
la baza contractului de ipotecă şi a fost întocmit un contract
de garanţie imobiliară
- Habitat pentru Umanitate Cluj a fost auditată în 13-14
octombrie de către reprezentanţii Habitat for Humanity
International
- în condiţiile în care în această iarnă nu există front de
lucru, s-a decis trimiterea în şomaj a angajaţilor din
construcţii pentru 2 luni (ian. şi feb. 2004)
- - a fost stabilit planul anual pentru FY 05 şi aprobat de
catre Board

