Coperta interior – partea stângă

CINE SUNTEM?

Habitat pentru Umanitate Cluj este o organizaţie creştin-ecumenică, înfijnţată în 13 mai 1999,
care lucrează în parteneriat cu oameni de pe întreg cuprinsul globului pentru a dezvolta
comunităţi cu familiile în nevoie de locuinţă. Filiala Habitat din Cluj-Napoca este una dintre cele
peste 2.200 de filiale Habitat care există în întreaga lume.

CE FACEM?

Habitat pentru Umanitate Cluj construieşte şi renovează locuinţe simple, decente şi accesibile
ca preţ pentru şi împreună cu familiile cu venituri reduse al căror viitor este grav afectat de
condiţiile în care acestea locuiesc.

CUM LUCRĂM?

Materialele provin din donaţii şi sponsorizări, iar construcţia este realizată de către voluntari
împreună cu familiile beneficiare. Până acum, peste 150 de familii din România şi 170.000 de
familii din 100 de ţări din întreaga lume beneficiază de case construite prin programul Habitat.
Filiala Habitat din Cluj-Napoca a construit deja 20 de case şi îşi propune ca în 2005 să
construiască alte 12 locuinţe. Casele nu sunt dăruite, ci se transferă în proprietatea familiilor
printr-un împrumut ipotecar fără profit şi fără dobândă. Ratele familiilor sunt folosite la
construcţia altor case, după principiul Habitat „casă pentru casă”. Astfel, Donaţiile şi
sponsorizările se regăsesc în locuinţe ce vor fi construite mult dincolo de timpul proiectelor
curente – principiul Fondului Rotitor pentru Umanitate.

CE URMĂRIM?

Misiunea Habitat Pentru Umanitate este eliminarea locuinţelor sărăcăcioase şi a lipsei de
adăpost de pe întreg cuprinsul globului. Mai mult, prin tot ceea ce face, organizaţia noastră
urmăreşte punerea problemei locuinţelor în inimile şi în mintea oamenilor în aşa fel încât
locuirea sărăcăcioasă şi lipsa de adăpost să devină inacceptabile din punct de vedere social,
politic şi religios în comunitatea noastră şi în întreaga lume.
Poză familia Manyo – partea dreaptă
Logo, sigla, slogan: CONSTRUIM CASE, COMUNITĂŢI, SPERANŢE PENTRU ŞI ÎMPREUNĂ
CU FAMILIILE ÎN NEVOIE

Pagina 1 Poza stanga Rodica Mocan
În anul 2004, Habitat pentru Umanitate Cluj a serbat cinci ani de activitate. Cinci ani nu sunt,
însă, nici pe departe o cifră perfectă.
Am parcurs în această perioadă drumul greu al începuturilor... definirea misiunii şi a nevoii de
locuinţă din comunitate, comunicarea mesajului, atragerea voluntarilor şi a partenerilor. Mai
presus de orice, am dorit să convingem: că se poate schimba ceva, că trebuie să ne pese de
ceilalţi, că dragoste de Dumnezeu înseamnă dragoste de semeni, iar dragostea nu este pasivă,
ci se dăruie. Şi mulţi sunt cei care au dăruit în toţi aceşti ani... din timpul lor, din banii lor, din
energia şi iubirea lor.
Anul care a trecut a fost un an de bucurie şi bilanţ pentru realizările de până acum, dar şi un an
de maturizare. Trecuţi de greutăţile începuturilor, îndrăznim să visăm mai mult... şi să cerem
mai mult.
Ne bucurăm să putem constata că în această perioadă 20 de familii au fost ajutate să-şi
îmbunătăţească condiţiile de viaţă şi au devenit parte din familia Habitat Cluj. Douăzeci de
case noi oferă condiţii „simple, decente şi accesibile” unui număr de aproape 60 de copii.
Patru dintre aceste case au fost ridicate în cursul anului trecut pe un teren donat organizaţiei
de către un concetăţean. Aş vrea să îl numesc Cetăţeanul Clujean, pentru că vreau să cred că
toţi clujeni ar putea deveni astfel... atunci nu ar mai fi nimeni care să locuiască în sărăcie. Abia
atunci va însemna că am realizat misiunea principală a organizaţiei Habitat pentru Umanitate:
să elimine locuirea sărăcăcioasă din comunitate.
Spuneam că am prins curaj să visăm mai sus... şi alţii visează alături de noi şi de cele 12 familii
care urmează să se mute în locuinţe noi în cursul anului viitor. Şi visăm la cele 26 de noi case
pe care le avem în plan în viitorii ani datorită unui nou teren concesionat de Primăria şi
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.
Avem nevoie de motivare în tot ceea ce facem. Nimic nu convinge mai tare decât bucuria de
pe feţele copiilor când primesc cheia de la noua lor locuinţă (părinţii lor de obicei plâng...). Şi
atunci ştim că eforturile nu au fost în zadar şi că suntem şi noi Cetăţeni într-un oraş care va fi
atât de frumos doar cât vom fi noi în stare să îl facem.

Rodica Mocan
Preşedinte Habitat pentru Umanitate Cluj
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Proiectăm şi construim case simple, decente şi accesibile ca preţ
pentru familii în nevoie
Programul de construcţii pentru anul 2004 s-a axat pe construcţia unui complex de 4
apartamente pentru 4 familii în nevoie: Cira, Deak, Nicola şi Păcurar. Terenul, situtat pe B-dul
Muncii, f.n. a fost donat de o persoană fizică, care s-a alăturat astfel cauzei Habitat, contribuind
la oferirea unei locuinţe pentru 7 adulţi şi 17 copii. Gestul aceastei persoane reprezintă un
model de implicare activă în rezolvarea problemei locuinţelor sărăcăcioase din comunitatea
clujeană, dar şi un exemplu pentru ideea de ajutor reciproc promovată de Habitat. Am încercat
să găsim soluţii constructive, am simplificat proiectele, astfel încât preţul final al caselor a
ajuns la 16.500 USD.
Şi pentru construcţiile din anul 2005, HFH Cluj doreşte să găsească soluţii cât mai simple,
decente şi accesibile ca preţ în concordanţă cu liniile directoare de la Habitat for Humanity
International. În acest scop, s-a demarat o cercetare pentru a defini locuirea sărăcăcioasă în
comunitatea clujeană şi pentru a finaliza criteriile de selecţie pentru anul 2005.
Poza casa: Construcţia cuprinde 4 apartamente, dotate fiecare în parte cu câte 2
dormitoare, o cameră de zi, o bucătărie, o baie, o toaletă de serviciu şi 2 debarale.

Un nou teren pentru construcţiile viitoare

Un motiv de mare bucurie pentru Habitat pentru Umanitate Cluj în anul 2004 a fost obţinerea
unui teren în suprafaţă de 3.000 mp, concesionat de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului
Cluj-Napoca. Este un mare pas, care va permite organizaţiei HFH Cluj să construiască în acest
spaţiu un mini-cartier de case Habitat. Selecţia familiilor pentru aceste case va începe în martie
2005.

Încă 12 familii din Cluj-Napoca vor beneficia de case Habitat
În septembrie, Habitat Cluj a finalizat cele de-al cincelea proces de selecţie. După o analiza
riguroasă, încă 12 familii se vor alătura celor 20 de familii deja partenere Habitat Cluj. Aceste
familii sunt, în ordinea în care au fost selectate: Buzea, Gavriş, Maier, Mocean, Kun, Moldovan,
Dancu, Lăcătuş, Murăşan, Nemeş, Someşan şi Deneş. Ele vor beneficia de casele pe care
filiala noastră intenţionează să le construiască pe B-dul Muncii, nr. 47, pe un teren concesionat
tot de către Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Este vorba despre un
proiect care cuprinde construirea unui complex de 12 case. Construcţia la primele case a
început în toamna anului 2004. Deşi vremea nu a fost prielnică construcţiei, Habitat Cluj a
încercat să aplice o metodă de construcţie practică şi potrivită pentru o astfel de perioadă. Este
vorba de construirea pereţilor interiori şi exteriori, a căpriorilor si a altor elemente, care pot fi
prefabricate într-o hală, şi montarea acestora la primăvară. În felul acesta, lucrările au avansat
foarte rapid şi s-a câştigat foarte mult timp.

O privire asupra liniilor directoare SDA (Simplu, Decent, Accesibil)
Definiţia la simplu, decent, sănătos. Suprafaţa maximă şi alte criterii generale de design ale
caselor sunt definite de standardele internaţionale Habitat pentru a acoperi nevoile de bază ale
familiilor beneficiare.
Accesibil ca preţ pentru cine? Familiile partener Habitat trebuie să aibă un venit mai mic de
75% din venitul mediu în comunitate. Cheltuielile cu locuinţa nu trebuie să depăşească 40% din
venitul lunar al unei familii.
Calcularea preţului casei. Costul final al unei case pentru o familie include următoarele
elemente: costul terenului, taxele legale, materialele de construcţie, echipamentul, muncitorii
specialişti plătiţi, predarea, taxele pentru construcţie, diverse costuri de şantier (ca de exemplu,
magazinarea, toaletele temporare etc.), supraveghetorii constructori, costuri administrative,
infrastructura.
Materialele donate. Costul întreg al materialelor donate, al serviciilor şi al terenului se includ în
costul casei pentru a asigura susţinerea şi pentru a proteja Fondul Rotitor.

O casă decentă este esenţială pentru o familie. Copiii progresează dacă locuiesc într-o
casă decentă. „O casă este pentru o familie ceea ce pământul este pentru o plantă”
spune Millard Fuller, fondatorul şi preşedintele Habitat for Humanity International. „Este
un loc pentru a prinde rădăcini. O casă este, practic, fundaţia pe baza căreia are loc
dezvoltarea umană”.
“Habitat a construit nu numai o casă, ci şi o viaţă mai bună pentru copiii mei” (d-na Cira,
beneficiară)
Pe doamna Cira şi pe cei 8 copii ai ei i-am cunoscut în urmă cu un an şi jumătate. I-am vizitat
în ceea ce a fost locuinţa lor timp de aproape 8 ani de zile. Condiţiile erau practic inumane: 15
metri pătraţi, cu igrasie şi mucegai, cu podea de beton, pereţi de placaj şi acoperiş de
azbociment. Cei şase copii, care mai sunt la şcoală, se înghesuiau să-şi facă temele la mica
măsuţă ce a mai încăput în respectivul spaţiu. Starea proastă a pereţilor a determinat-o pe
doamna Cira să astupe geamurile pentru a se păstra mai bine căldura. Iarna frigul era
insuportabil, încălzirea fiind asigurată doar de o mică sobă care funcţiona cu lemne. Nu exista
baie, bucătărie, iar drept toaletă era folosită o construcţie din lemn, plasată în spatele curţii. Din
lipsa spaţiului, vara, copii dormeau pe podeaua din beton, iar iarna se înghesuiau în cele două
paturi care încapeau în cămăruţă.
Explicaţie poză familia Cira la dedicare: “Imaginaţi-vă că v-aţi luptat aproape toată viaţa
pentru a realiza un vis şi dintr-o dată apare cineva şi vă întinde o mână pentru a-l realiza.
Sunt atâtea cuvinte pentru a-ţi exprima mulţumirea, dar bucuria e atât de mare, că aceste
cuvinte nici nu pot fi de ajuns. Emoţia pe care am simţit-o atât eu, cât şi copiii mei
văzând cum se ridică casa NOASTRĂ în faţa ochilor este de nedescris. Habitat a
construit nu numai o casă, ci şi o viaţă mai bună pentru copiii mei, le-a dat încredere,
speranţă”. (d-na Cira)
Explicatie poza M Mates taie panglica: Impactul pe care îl are o casă depăşeşte cu mult
sensul de doar un acoperiş deasupra capului. Când nu ai o casă, problemele de zi cu zi
devin uriaşe. „Habitat ne-a ajutat să simţim din nou siguranţă. Copiii nu se vor mai teme
noaptea de prea mult frig, vânt sau ploaie” (d-na Cira).
Explicatie poza d-na Cira si copiii in fata casei: „O să avem fiecare un pat, vom avea baie şi
bucătărie. Nu va mai trebui să ne înghesuim în cele 2 paturi, în care dormeam înainte
toţi, iar iarna nu ne va mai fi frig” (Lidia Cira, una dintre fete).
Circa 9% dintre români au nevoie acută de locuinţă, în timp ce 13% constituie nevoia
potenţială. 96% dintre cei care au nevoie efectivă de locuinţă şi intenţionează să o cumpere
sau să o construiască nu dispun de banii necesari. Mai mult, 2/3 dintre aceştia nici măcar nu
au economii din care să asigure o parte din costuri. (Sursa: Institutul de Cercetare a Calităţii
Vieţii, România)
..cele mai mari probleme cu locuinţa le au tinerii (85%), familiile cu mulţi copii (49%) şi săracii
(41,4%) (Sursa: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Români

Mărioara (Mari cum o numesc prietenii) şi Istvan Deak s-au căsătorit în 1991.
Tânărului cuplu, neavând un cămin al său, i s-a oferit o cameră în apartamentul cu 4 camere al
părinţilor lui Mari. Alături de părinţi mai locuiau în acelaşi apartament încă un frate şi o soră a
lui Mari împreună cu soţul ei.
În cei nouă ani în care familia Deak a locuit alături de părinţi s-au născut cei trei fii ai
lor şi fetiţa surorii lui Mari. Patru suflete care s-au alăturat celor 7 care locuiau deja în acelaşi
apartament de 80 mp.
Era mult prea greu de trăit aşa şi au făcut tot ce au putut să le ofere un loc al lor
copiilor. Au încercat să închirieze o locuinţă, dar nu-şi puteau permite. Au schimbat locurile de
muncă, încercând să facă imposibilul, astfel că Mari a lucrat 13 ani ca infirmieră, sudor şi apoi
contabil şi gestionar la un restaurant. Au sperat că Dumnezeu îi va binecuvânta cu o locuinţă
doar pentru ei.
În 1999 au aflat de Habitat pentru Umanitate dintr-un anunţ de la radio. Nu au avut
foarte mare încredere că această organizaţie chiar va putea să facă ce-şi propune. Când s-au
interesat iarăşi de progresele organizaţiei, era deja finalizat primul proces de selecţie. Au
aplicat pentru o casă în cadrul celui de-al doilea proces de selecţie a familiilor. Aveau speranţă.
Au lucrat pe şantier ca voluntari, ştiind că dacă ajuţi, Dumnezeu îţi va da înzecit. Habitat era
singura lor şansă. În primul an de participare la selecţie această şansă nu a fost de partea lor,
situându-se pe locul 8, în condiţiile în care doar 4 familii au fost selectate. Erau descurajaţi şi
vroiau să renunţe. Totuşi au luat decizia de a se muta în chirie la sfârşitul anului 2001, pentru
că Sami, ca şi Istvan, suferă de astm şi medicii le-au recomandat să-i ofere un spaţiu cât mai
aerisit şi cu cât mai puţine lucruri. Garsoniera de 24 mp este doar pentru ei.
Mari şi Istvan s-au înscris şi în anul următor în procesul de selecţie a familiilor
organizat de Habitat, şi de data aceasta au avut şansa de a fi selectaţi.
Explicatie poza dedicare Deak: Familia Deak aşteaptă cu nerăbdare să se mute în
casa lor nouă. „Cred că atunci când ne vom muta în casa Habitat, va fi o perioadă în care vom
sta cu toţii în aceeaşi încăpere, pentru că, de când ne ştim, am locuit doar într-o singură
cameră. Va fi un adevărat proces de învăţare pentru noi să locuim într-un spaţiu mai mare de
20 mp” (Mari Deak)
Două poze: vezi familia deak si mari taie polistiren
Călin Nicola este lăcătuş-confecţii metalice la Metahal Cluj-Napoca, iar soţia este îngrijitoare de
copii. Au împreună patru copii: Alexandra, Andreea, Emanuela şi Darius.
„Când am vizitat familia Nicola, am fost plăcut impresionată de copilaşi, care s-au oferit să ne
cânte. Andreea şi Alexandra studiază vioara şi viola. Mă uitam la cât sunt de talentaţi şi de
frumoşi. N-ar fi păcat ca aceşti copii să rămână fără adăpost, fără bucuria de-a avea o casă a
lor? Au şi ei dreptul, ca oricare om, să copilărească şi să trăiască în condiţii mai bune”, ne
mărturiseşte Ana Kurak, membru Habitat, impresionată de condiţiile în care trăieşte familia
Nicola
poza familia Nicola
Părinţii soţiei nu mai sunt în viaţă, astfel că din partea lor nu mai poate primi nici un fel de
ajutor. Ba mai mult, în ultimii ani de viaţă ai mamei sale, doamna Nicola a îngrijit-o şi pe dânsa,
deoarece suferea de o boală cumplită, Alzheimer. Şi atunci, ca şi acum, întreaga familie locuia
la părinţii soţului, într-o cameră la demisol. Camera în care locuiesc este foarte friguroasă şi
foarte mică, ea neputând oferi familiei de şase membri intimitatea necesară. Frigul şi lipsa de
spaţiu au făcut ca unul dintre copiii familiei să sufere de bronşită.

Poza dedicare Nicola: Din salariile lor, soţii Nicola nu şi-ar putea permite niciodată o casă.
Lungile încercări şi zbateri pentru obţinerea unei case, fie de la A.N.L., fie de la Primărie s-au
dovedit a fi fără rezultate. Dar, auzind un anunţ la radio legat de Habitat pentru Humanitate
Cluj, s-au hotărât cu încredere şi speranţă să-şi depună dosarul. Astfel, ei au devenit familie
partener. O mână întinsă pentru un viitor mai bun, mai încrezător a apărut prin intermediul
organizaţiei Habitat şi a voluntarilor inimoşi care se alătură an de an familiilor în nevoie pentru
a ajuta la construcţia unor comunităţi, dar şi transformarea unor vieţi.
Dan Păcurar are 41 de ani şi este analist-programator. El a urmat cursurile Facultăţii de
Mecanică, secţia Turnătorie a Universităţii Politehnice, la fel ca şi soţia sa, Olimpia. Aceasta din
urmă are tot 41 de ani şi este casnică, ea preferând să aibă grijă de copii, mai ales după
naşterea ultimului membru al familiei, Ioana-Cristina de 3 ani. Ceilalţi doi copii sunt Dan de 14
ani şi Anca, 11 ani.
Poza familia Pacurar
Vremurile trecute...
Cei doi soţi s-au cunoscut în perioada studenţiei, când şi-au întemeiat şi o familie. Ei au fost
repartizaţi la Combinatul de Utilaj Greu, împărţind bucuriile, munca şi greutăţile. În 1987 au
primit o garsonieră de la locul de muncă, care în cele din urmă a devenit propietate personală.
După ce Dan a absolvit studii postuniversitare, acesta a obţinut o slujbă de inginer de sistem.
Au primit în folosinţă un apartament de serviciu de 3 camere, pe care s-au decis să-l cumpere.
Trebuiau doar să plătească un avans şi rate lunare timp de 20 de ani. Astfel, au vândut
garsionera pentru a putea plăti avansul.
Vremuri grele...
Dar planurile lor nu s-au putut împlini şi munca lor de 7 ani s-a dus pe apa sâmbetei. Pe lângă
aceasta, în săptămâna Crăciunului, erau nevoiţi să plătească 18.000 de $ sau să elibereze
apartamentul în decurs de o săptămână. S-au trezit în stradă cu un copil în faşă şi doi copii
şcolari. Familia Păcurar s-a mutat împreună cu părinţii lui Dan, într-un apartament de 2
camere.
Vremuri, vremuri şi iar vremuri...
Poza Pacurar la dedicare
La fel ca şi familia Nicola, Olimpia a auzit anunţul de la radio. Dan a lucrat toată vara pe şantier
şi s-a dovedit foarte muncitor. Selecţia familiei în programul Habitat a fost o bincuvântare, iar
acum familia Păcurar are din nou o şansă de a le oferi un cămin copiilor. Şi o vor face, pentru
că în luna decembrie a fost deja inaugurată casa LOR!

Indiferent de context, o casă simplă, decentă asigură stabilitate, încredere
şi rădăcini
Primul început de an şcolar pentru copiii familiei Pauletti...ACASĂ
Roland şi Gloria Pauletti au început în septembrie şcoala, precum mulţi alţi copii. Ceea
ce este însă deosebit pentru ei este faptul că a fost primul lor început de an şcolar în
casa LOR. La începutul anului 2004, familia Pauletti s-a mutat în casa construită prin
intermediul programului Habitat, iar acum cei doi copii ai lor mai mari nu mai sunt
nevoiţi să stea la aceeaşi masă pentru a-şi face temele, pentru că au destul spaţiu pentru
a avea fiecare masa lui.
Vechea locuinţă era situată la demisol şi din acest motiv nu exista deloc lumină naturală. De
asemenea, singurul dormitor pe care îl aveau înainte îi priva de intimitatea de care aveau
nevoie. „Era foarte deprimant şi frustrant să locuim cu toţii în acel demisol. Ne era jenă să
primim oaspeţi, deoarece nu aveam unde să-i primim. Copiii erau permanent în pericol să se
îmbolnăvească din cauza umezelii”, povesteşte d-na Pauletti. Acum se bucură de luminozitatea
care le-o oferă noua locuinţă, precum şi de spaţiul mai mare, care le permite copiilor să aibă
camera lor şi să nu mai fie expuşi bolilor cauzate de igrasie, mucegai sau frig.Viaţa socială a
familiei s-a modificat, casa fiind mai mereu plină de rude, cunoştinţe sau prieteni.
Poza familia Pauletti
Roland şi Gloria au de de aproape un an şi un nou frăţior, David, care poate astfel beneficia de
o casă decentă în care să crească sănătos. Părinţii se bucură enorm că viaţa micului David a
început într-un astfel de climat, care le permite să-i ofere acel confort de care fiecare copil ar
trebui să aibă parte.
Poza Gloria la masa de invatat
Atât Gloria, cât şi Roland îşi propun să-şi depăşească performanţele şcolare din anii trecuţi şi
sunt încântaţi că pot să înveţe, în sfârşit, într-un cadru prietenos şi liniştit. Ambii sunt foarte
talentaţi şi cu rezultate foarte bune la şcoală. Deşi are numai 9 ani, Gloria intră în clasa a IV-a.
Până acum i-a uimit pe profesorii ei prin evoluţia ei excepţională: a promovat primele 3 clase
doar cu calificative de foarte bine. Nici anul acesta nu se va lăsa mai prejos. Deja a început să
lucreze foarte serios la temele pe care le are, dar şi la alte proiecte interesante care îi stârnesc
curiozitatea.
Roland s-a remarcat prin rezultatele obţinute ca sportiv, demonstrându-şi talentul în atletism,
schi sau judo. De anul acesta, a intrat la liceu. Pregătirea pentru examenul de capacitate a
făcut-o deja la el acasă, adică în locuinţa Habitat. „Am avut parte de linişte, am putut să stau
într-o cameră separată, fără a fi deranjat de restul familiei. Înainte acest lucru nu ar fi fost
posibil, deoarece aveam doar o singură cameră pentru întreaga familie”, spune Roland.
„Nimic nu se compară cu căldura pe care o simţi în inimă când ştii că eşti, în sfârşit, ...acasă. A
avea o casă înseamnă pentru noi o împlinire şi este un motiv permanent de bucurie şi
mândrie”, ne mărturiseşte domnul Pauletti.

Pas cu pas construim …. 5 ani de Habitat pentru Umanitate la Cluj
Crosul Habitat, ediţia a III-a

În 15 mai 2004 Habitat pentru Umanitate Cluj a împlinit 5 ani de activitate. Evenimentul a fost
marcat prin organizarea Crosului Habitat, ediţia a III-a în Parcul Central din Cluj-Napoca.
Scopul acestui cros a fost de a strânge fonduri pentru construirea de locuinţe în vederea
eliminării caselor sărăcăcioase.
Evenimentul a cuprins probe pentru toate categoriile de vârstă.
Explicatie poza In plina alergare
Copiii, foarte nerăbdători au fugit cât de repede au putut pentru a ajunge primii la linia de
sosire. Am avut parte de numeroase momente haioase, în special la probele pentru grupele
mai mici de varstă, unde chiar de pe chipurile copiilor se putea citi îndârjirea şi voioşia cu
care fugeau.
Printre participanţii la eveniment s-au numărat şi membri ai familiilor partener, precum şi
reprezentanţi ai organizaţiilor Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Cluj (BCC), Pro Vobis Cluj,
ASTRU şi echipe de la liceele “Nicolae Bălcescu” şi “Lucian Blaga”. În cadrul acestei ediţii, s-a
promovat ideea de echipă. Au fost invitate să participe echipe atât de la firme, cât şi de la licee
şi alte organizaţii. Fiecare participant a avut posibilitatea de a face o sponsorizare către
organizaţia noastră. Prin contribuţia participantilor şi a sponsorilor, au fost strânse fonduri în
valoare de 30.189.369 lei.

Un finanţator constant: Romtelecom

Pe tot parcursul anului 2004, 180 de angajaţi Romtelecom Cluj au continuat să doneze lunar
către Habitat Cluj prin metoda deducerilor salariale, la iniţiativa Victoriei Lakatos,
vicepreşedinte HFH Cluj. Sumele donate au fost cuprinse între 20.000 lei şi 200.000 lei,
ajungându-se la o donaţie de 50 milioane de lei pe an.
Ca urmare a acestor donaţii, Romtelecom S.A. a făcut o sponsorizare către Habitat pentru
Umanitate Cluj în valoare de 2.500 de euro.

Ziariştii clujeni au ajutat la construcţia de case pentru familiile cu venituri
reduse din Cluj
Explicatie poza Alina Vingan de la Radio Cluj: Media locală clujeană a dovedit că poate fi
un partener de încredere nu numai dacă realizează şi transmite materiale de promovare
a misiunii Habitat, ci şi dacă munceşte efectiv pe şantier.
11 ziarişti din media clujeană au fost prezenţi sâmbătă, 24 iulie, pe şantierul Habitat din Cluj.
Pentru majoritatea dintre ei, a fost prima experienţă ca voluntari pe un şantier. Ei au lucrat
alături de familiile beneficiare, voluntari români, dar şi voluntari veniţi tocmai din Irlanda de
Nord.
Explicatie poză Ziarist Clujeanul taie gips carton: "Nu am mai lucrat niciodată la aşa ceva, dar
mi s-a părut foarte simplu atâta timp cât cei din echipa îţi explică exact ce anume ai de făcut.
Chiar mă gândesc că la un moment dat aş putea aplica ce am învăţat lucrând la propria mea
casă" (Elena Nicolae, jurnalist la cotidianul Ziarul Clujeanului şi săptămânalul Clujeanul)

Explicaţie poză Cameraman TVR monteaza gips carton: Domnii au avut un reprezentat model
în persoana lui Radu Şerban, cameraman TVR Cluj. Lui nu i-a trebuit prea mult pentru a se
integra în echipa care monta gips carton şi pentru a face o treabă cât se poate de bună.

Construim prin credinţă
În fiecare an, pe parcursul unei săptămâni din septembrie, cele peste 2.200 de filiale
Habitat din lumea întreagă şi bisericile de diverse orientări religioase lucrează împreună
pentru a demonstra iubirea faţă de Dummnezeu, ajutându-i pe semenii lor în nevoie de
locuinţă. Este un moment când credincioşii sunt încurajaţi să-şi pună credinţa în
acţiune.
În 2004, în săptămâna 12-19 septembrie, Habitat pentru Umanitate a marcat cea de-a
zecea aniversare a evenimentului. În toţi aceşti 10 ani, mii de biserici din întreaga lume
şi de toate credinţele s-au alăturat filialelor Habitat pentru a se ruga pentru cei fără o
locuinţă decentă şi pentru a construi case pentru familii în nevoie.
La Cluj-Napoca, câteva biserici locale au dedicat momente de rugăciune pentru misiunea
Habitat.
În 18 septembrie, 20 de persoane din cadrul diverselor biserici au fost prezente şi pe şantierul
Habitat din Cluj. De asemenea, un moment inedit a fost rugăciunea comună la care au
participat toţi cei prezenţi, indiferent de orientarea lor religioasă. A fost un moment care a
demonstrat încă o dată că iubirea faţă de Dumnezeu este reflectată în propriile noastre vieţi, în
acţiunile noastre, în ajutorul oferit semenilor noştri şi nu ţine cont de orientarea noastră
religioasă. Munca depusă de Habitat pentru Umanitate este inspirată de dorinţa de a oferi o
formă tangibilă a acestei iubiri prin eforturile de eliminare a locuinţelor substandard.

Raport 2004/ Voluntariat

1. Voluntari internaţionali
2. Voluntari români
3. HabiTin

1. Voluntari internaţionali
Cea mai importantă categorie de voluntari este cea a voluntarilor internaţionali. Este vorba
despre echipe care vin din alte ţări pentru a ajuta la construcţia propriu-zisă a caselor pentru
familiile cu venituri reduse din Cluj. Particularitatea colaborării cu aceştia este dată de faptul că
ei îşi achită toate cheltuielile legate de transport şi cazare şi, pe deasupra, donează anumite
sume de bani către filială, sume care contribuie în mod substanţial la acoperirea costului
caselor. Mai mult, ei lucrează pe şantier 10-15 zile, efortul lor fiind răsplătit doar de împlinirea
personală şi mulţumirea că au ajutat câteva familii aflate în nevoie de locuinţă. În mare parte,
echipele vin din S.U.A, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Germania etc.
Programul Global Village
Majoritatea voluntarilor internaţionali vin prin programul Global Village, care este un program
Habitat for Humanity International ce oferă oamenilor de culturi diferite oportunitatea să
trăiască şi să lucreze împreună, precum şi alături de familiile beneficiare de case Habitat întrun spirit al parteneriatului. Scopul acestui program este să crească grija pentru nevoia de
locuinţe decente, să dezvolte resursele financiare şi umane care să sprijine eforturile Habitat
for Humanity de construcţie de noi locuinţe, să construiască relaţii internaţionale şi parteneriate
între membrii echipelor şi comunitatea-gazdă, să ajute oamenii să se ajute pe ei înşişi.
Programul Global Village a început în 1989, pentru a răspunde cererilor de echipe
internaţionale şi a creşte oportunităţile acestora de a parteneria cu oameni de culturi diferite. La
ora actuală, departamentul GV coordonează în jur de 140 de echipe spre mai mult de 40 de
ţări-gazdă, care implică anual peste 2000 de participanţi. De conducerea echipelor GV se
ocupă un team leader, care este tot un voluntar, responsabil cu plănuirea tuturor aspectelor
legate de călătoria echipei.
În anul 2004, 81 de voluntari internaţionali au efectuat 84 de zile de muncă voluntară pe
şantierul Habitat Cluj, realizând construcţia unui imobil de 4 apartamente. Date generale

despre profilul acestora (ţara de provenienţă, vârsta, sex), precum şi sumele de bani investite
în economia oraşului Cluj sunt prezentate în continuare.

Date generale:
Echipa
(Numele teamleader-ului)
Rosemary Kelly
David Kovac
Larry Powell
Colette&Ian
Tony&Carmen
Ruth Jackson
Gary&Beverly Cook
TOTAL
Cazare

Perioada
mai-septembrie
Intervale

Nr. membri
Total

7.05.04- 22.05.04
6.06.04- 19.06.04
27.06.04- 7.07.04
19.07.04- 29.07.04
2.08.04- 13.08.04
23.08.04- 7.09.04
6.09.04- 16.09.04
84 zile de lucru

12
14
12
10
8
12
13
81

F

M

7
5
6
6
6
6
7
43

5
9
6
4
2
6
6
38

Cheltuieli (Linia 1 – ROL, linia 2 - USD)
Masă
Transport

Altele

Echipa din
Irlanda…
poza

Raport de cheltuieli
efectuate pe durata
şederii în Cluj:

708.174.360

364.610.704

38.491.200

21.687.140

Cheltuieli
admin.
21.214.220

21459

11048

1166

657

642

* Bugetul de cheltuieli a fost calculat cu aproximaţie în funcţie de sumele alocate pentru cazarea la hotel, masa de
trei ori pe zi, transport în excursii şi taxi-uri, cheltuieli administrative şi de traducere.

Cel mai tânăr voluntar a fost de 14 ani, din SUA, iar cel mai bătrân de 84 de ani tot din SUA.
Poza cu nemtii
Inca o poza cu cel mai batran voluntar
Cea mai… tânără echipă a venit din Germania (cetăţeni americani) cu o medie de vârstă de
22,8 ani, iar cea mai în vârstă, din SUA, cu o medie de 59,5 ani.
poza voluntara la sapat
Grafic: reprezentarea voluntarilor în funcţie de sex

Femeile au fost cele mai numeroase, nu doar cele mai frumoase…Acest lucru ne dovedeşte că
voluntariatul în rândul femeilor este foarte dezvoltat şi apreciat. Mai mult, munca pe care o
presupune voluntariatul pe şantierele Habitat este uşoară şi poate fi adaptată cu succes
femeilor!
Grafic : reprezentarea voluntarilor în funcţie de ţara de provenienţă

TOTAL
1.154.177.624
34972

Ţara de origine

reprezentare tara de origine voluntari

6%

USA
Irlanda
UK
Canada
Africa de Sud
Germania
Total:

1%1%

19%

6%

USA

67%

Irlanda

UK

Canada

Africa de Sud

Nr.
Voluntari
55
5
16
5
1
1
83

Germania

2. Voluntari români
De-a lungul anului 2004, 95 de voluntari români s-au implicat în activităţile Habitat Cluj,
efectuând un număr de 3.250 de ore de muncă voluntară. Aceştia au reprezentat o resursă
umană foarte importantă pentru Habitat Cluj, indispensabilă pentru profilul organizaţiei.
 Creşterea faţă de anul 2003 este de 4,3%.
 Profilul voluntarului român este compus din următoarele criterii: vârstă, ocupaţie, sex şi tipul
activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2004.
Profilul voluntarului român
După cum se poate remarca din grafic, femeile sunt cele care voluntariază într-un procent mai
ridicat decât bărbaţii. Diferenţele între cele două categorii sunt destul de mari: 62,1 % - femei,
37,8%-bărbaţi.
Grafic: Reprezentarea voluntarilor Habitat Cluj pe sexe

Sex

În cazul Habitat Cluj, majoritatea celor care
voluntariază în cadrul organizaţiei sunt
persoane din Cluj. Stabilitatea domiciliului şi
o mai bună cunoaştere a comunităţii locale
contribuie la motivaţia acestora în
a participa activ la soluţionarea
unor probleme de ordin social.
Majoritatea voluntarilor Habitat au
pregătire superioară sau sunt
studenţi şi provin din mediul urban.
Grafic:
reprezentarea
voluntarilor în funcţie de ocupaţie

Nr. Voluntari

Sex Feminin
Sex Masculin
Total:

59
36
95

Procent

62%
38%
100%

reprezentare voluntari pe sexe

38%

62%

Sex Feminin

Sex Masculin

Ocupaţia

Nr.
Voluntari

Procent

Elevi
Studenti
Angajati
Pensionari
Total:

29
36
28
2
95

30%
37%
39%
2%
100%

reprezentare ocupatie voluntari
2
29

28

36

Elevi

Studenti

Angajati

Pensionari

Poza 2 voluntari tineri
Voluntarii români s-au diferenţiat în 2004 şi în funcţie de tipul de activităţi desfăşurate:
construcţie pe şantier, vizite familii, traducere ş însoţire echipe GV, selecţie familii, activităţi în
Board, webdesign şi newsletter, organizare evenimente speciale, PR şi acţiuni media,
contabilitate şi planificare, altele.
3. HabiTin
HabiTin este organizaţia de tineri voluntari HFH Cluj care are misiunea de a de a capta
imaginaţia, energia şi speranţa tinerilor/studenţilor, implicându-i activ şi responsabil în
îndeplinirea misiunii filialei Habitat pentru Umanitate Cluj. HabiTin promovează în special
emanciparea tinerilor, implicarea activă în comunitatea locală la nivelul de jos, precum şi
dezvoltarea leadership-ului.
Poza HabiTin
HabiTin este o comunitate de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, elevi, studenţi sau
tineri care lucează deja, având o structură proprie de funcţionare. Leadership-ul format din
preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier lucrează în strânsă relaţie cu Coordonatorul de
Voluntari, creând astfel legatura cu filiala HFH Cluj.
Grupul s-a lansat în octombrie 2004, preluând misiunea vechiului Campus Chapter. În prezent,
în HabiTn sunt înscrişi 34 de voluntari, elevi şi studenţi, care au desfăşurat activităţi precum:
colinde de Crăciun, însoţirea copiii familiilor partener la film, vizite la familiile selectate,
organizare de evenimente speciale (lansare carte de bucate cu reţete propuse de familiile
partener şi dedicare case), redactare carte de bucate, redactare newsletter, etc.

Raportul financiar …….2 pagini
VENITURI
Veniturile noastre provin, în marea lor majoritate, din donaţii şi sponsorizări. Marea majoritate a
donaţiilor sunt făcute de persoane şi organizaţii dinafara ţării. În perspectivă, Habitat Cluj
trebuie să îşî dezvolte capacitatea de a atrage fonduri din comunitatea locală, astfel încât
ponderea veniturilor din surse internaţionale sa scadă
GV - Donaţii de la voluntarii internaţionali. Voluntarii care susţuin filiala noastră in cadrul

programului Global Village (GV), aduc, pe lângă munca voluntară pe şantierul Habitat,
importante sume de bani. În 2004, 8% din veniturile Habitat Cluj au fost asigurate de aceşti
generoşi oameni.
Zeciuiala - Donaţii de la filiale internaţionale. Toate filialele Habitat (peste 2200 în întreaga
lume), aplică regula zeciuielii. O yecime din fondurile băneşti obtinute de către filială din
comunitatea locală sunt direcţionaţi către o filială din altă ţară. Habitat pentru Umanitate
Orange County este principalul nostru donator din această categorie.
FR Local – Fonduri atrase din comunitatea locală. Habitat Cluj desfăşoară activităţi proprii
de strângere de fonduri din comunitatea locală. În această categorie de venituri sunt incluse:
donaţii individuale, sponsorizări făcute de companiile româneşti, fonduri obţinute din
organizarea de evenimente speciale şi vânzarea de materiale promoţionale, cotizaţiile
membrilor şi sponsorizări cu bunuri şi materiale.

Fondul rotitor. Familiile partener plătesc contravaloarea costurilor de construcţie ale caselor
(materiale, muncă plătită, servicii specializate, avize şi autorizaţii, taxe, alte cheltuieli directe.
Sumele astfel obţinute constituie în Fondul Rotitor pentru Umanitate, fond care este folosit
pentru a construi noi case. Avansurile şi ratele achitate de către familiile partener constituie o
sursă de venit cu o pondere tot mai importantă în bugetul Habitat Cluj.
GV
"Zeciuiala"
FR Local
Fond
Rotitor
Total

VENITURI
Donaţii de la voluntarii internaţionali
Donaţii de la filiale internaţionale
Fund Raising local

LEI
395.474.396
3.698.661.701
206.160.966

USD
12.257
112.250
6.577

Plati ale familiilor partener

940.378.690
5.240.675.754

30.069
161.153

Venituri 2004 (USD)
Fond Rotitor
19%

GV FR Local
8%
4%

"Zeciuiala"
69%

GV

CHELTUIELI

FR Local

"Zeciuiala"

Fond Rotitor

Cheltuielile Habitat pentru Umanitate sunt structurate pe mai multe centre de cost.. Cel mai
important capitol de cheltuieli este, bineînţeles, cel referitor la construcţii. Cheltuielile indirecte
cu constructiile, voluntariatul, comunicarea si dezvoltarea de resurse constituie categorii cu o
pondere mai mică în buget, dar cu importanţă majoră în efortul Habitat de a construe
comunităţi. Costurile indirecte legate de toate activităţile sunt incluse în capitolul Cheltuieli
administrative.
Construcţii. În acest capitol de cheltuieli sunt incluse toate costurile directe legate de
construcţii, care determină. În final, suma cu care familiile partener vor contribui la Fondul
Rotitor pentru Umanitate.
Acestea sunt cheltuielile cu: taxe pentru concesiunea terenurilor; proiecte de construcţie;
autorizaţii şi avize necesare; costul materialelor si al serviciilor specializate pentru construcţii
(instalare şi branşare utilităţi, verificări specializate, etc); salariile personalului angajat pentru
construcţii (2 persoane în 2004); transport; comunicaţii;
Constructii
Programe
Administratie

CHELTUIELI
Costuri directe pentru constructii
Non Constructii, Comunicare si
Dezvoltare resurse
Costuri administrative

TOTAL

LEI
1.586.612.644

USD
48.683

685.236.890

21.167

375.105.245

11.588

2.646.954.780

81.438

Cheltuieli 2004
Administratie
14%
Programe
26%

Constructii

Constructii
60%

Programe

Administratie

MULŢUMIRI CELOR CARE NE-AU AJUTAT ŞI SPRIJINIT ÎN ANUL 2004:
Adevărul de Cluj, prin Monica Tripon
Angajaţii Romtelecom Cluj
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC)
Biroul Notarial Mircea Cârlănaru
Cafeneaua Quo Vadis
CD Radio Cluj
Compact Music, prin dl. Costi Cămărăşan
Consiliul Local şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Consulatul S.U.A., prin dl. Michael Mates
Monitorul de Cluj
NCN Cluj, prin Loredana Danciu
Pretext
Radio Vocea Evangheliei
Romtelecom S.A.
Rooconstruct, prin dl. Maftei Retegan
Quick Image
TVR Cluj
VideoWave
Voluntarii şi colaboratorii Habitat Cluj
World Vision
Ziarul Clujeanului
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