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 3.000 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 200 de familii din
România şi 200.000 de familii din 100 de ţări din întreaga lume beneficiază de case
construite prin programul Habitat. Filiala Habitat din Cluj-Napoca a construit deja
36 de case şi îşi propune ca în 2006 să construiască alte 16 locuinţe şi să renoveze
cel puţin 5. 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 familie – partea dreaptă
Logo, sigla, slogan: CONSTRUIM CASE, COMUNITĂŢI, SPERANŢE PENTRU ŞI
ÎMPREUNĂ CU FAMILIILE ÎN NEVOIE
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Proiectăm şi construim case simple, decente şi accesibile
ca preţ pentru familii în nevoie
Programul de construcţii pentru anul 2005 a crescut de trei ori faţă de anii
precenţi. Dacă în 2004 s-au construit 4 case, în 2005 programul a fost mult mai
complex incluzând construcţia a 12 case pentru familiile: Buzea, Dancu, Deneş,
Gavriş, Kun, Lăcătuş, Maier, Mocean, Moldovan, Murăşan, Nemeş şi Someşan.
Terenul, situtat pe B-dul Muncii, nr. 47 a fost concesionat de Primăria şi Consiliul
Local Cluj-Napoca. Am încercat să găsim soluţii constructive, am simplificat
proiectele, astfel încât preţul final al caselor a ajuns la 17.000 USD.
Şi pentru construcţiile din anul 2006, 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 urma unei analize amănunţite, s-a decis trecerea la o
soluţie şi mai accesibilă de construcţie, care să ofere şanse la cât mai multe familii în
nevoie. Astfel, în 2006 va începe un proiect care va cuprinde construcţia a 8 case
pentru familii cu peste 4 membri şi construcţia unui complex de 8 apartamente,
pentru familii cu până la 3 membri.
Poza casa: Fiecare din cele 12 case este formată din 2 dormitoare, o cameră de
zi, o bucătărie, o baie şi o toaletă de serviciu şi are o suprafaţă utilă de circa 60
metri pătraţi.

Programul de renovări
Habitat pentru Umanitate Cluj a încheiat în 2005 un prim proiect de inovaţii, care a
constat în lucrări de renovare pentru familiile Carhaţ, Cociş, Doboş şi Pop-Ianc. A
fost o iniţiativă-pilot, prin care HFH Cluj doreşte să intervină în asistarea cât mai
multor familii în nevoie, oferindu-le condiţii decente de locuit. Până în iunie 2006,
alte 5 familii vor fi ajutate în cadrul acestui nou program .

Încă 16 familii din Cluj-Napoca vor beneficia de case Habitat

În septembrie 2005, a început cel de-al VI-lea proces de selecţie. S-au înscris peste
200 de familii în nevoie. După o selecţie riguroasă, încă 24 de familii se vor alătura
celor 36 de familii deja partenere Habitat Cluj. Ele vor beneficia de casele pe care
filiala noastră intenţionează să le construiască pe str. Nădăşel, în următorii 2 ani, pe
un teren concesionat tot de către Primăria şi Consiliul Local al Municipiului ClujNapoca. Construcţia la primele case va începe în primăvara anului 2006.

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.
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NEVOIA URGENTĂ DE LOCUINŢE
- 150.000 de familii de români sunt eligibile pentru soluţiile oferite de Habitat;
- peste un milion de rromi locuiesc în cocioabe;
- orfanii adulţi (tineri care au părăsit orfeliantele de stat după împlinirea
vârstei de 18 ani), cu zecile de mii sunt segmentul de populaţie cu cel mai mic
procent în ceea ce priveşte deţinerea în proprietate personală a unei locuinţe
(sub 10%);
- în ritmul actual de dezvoltare, HFH România poate sluji în jur de 900 de
familii în următoriii 4 ani.
(estimare făcută de HFH România cu privire la nevoia de locuinţe în ţară)

Familia Deneş: "În 12 ani am fost nevoiţi să o luăm de la capăt de 3
ori"

Familia Deneş este unul din cazurile urgente pentru care HFH Cluj a construit
o casă pe parcursul anului 2005. Alexandru şi Loredana Deneş sunt căsătoriţi
din 1993 şi au trei copii: Denisa, de 8 ani, Angelo, de 6 ani şi Beniamin, de 4
ani. Alexandru este un foarte iscusit constructor, muncitor, dedicat familiei.
Cu toate acestea, la fel ca în cazul multor alte familii, toate încercările de a
obţine o locuinţă au eşuat. Timp de doi ani, această familie a locuit într-un
cort, iar la ora actuală este nevoită să ocupe abuziv un subsol.
Explicaţie poză (familia : Din lipsă de spaţiu, cei 5 membri ai familiei Deneş dorm în
acelaşi pat. "Dormim ca franzelele, ca să încăpem cu toţii în pat. Încercăm să fie bine.
E înghesuială, e frig, dar noi suntem mulţumiţi că măcar nu ne plouă, nu ne ninge."
spune Alexandru Deneş. "În 12 ani de când suntem împreună, am fost nevoiţi să o
luăm de la capăt de 3 ori", adaugă Alexandru.

"Visul meu este să am o casă şi să-mi aştept copiii în prag. Sunt atât de nerăbdătoare
să mă mut în noua casă încât nu ştiu cum o să mai rezist. Cel mai mult ne bucurăm
pentru copii. O să aibă vecini, cu care să se joace, o să crească într-un mediu sănătos,
care le va oferi siguranţă şi încredere", povesteşte Loredana.

Incredibila experinţă de a trăi într-un cort, lângă pădure le-a dat o putere şi mai
mare de a lupta pentru o locuinţă decentă, dar rezultatele au fost dezamăgitoare.
Când cel de-al treilea copil s-a născut, familia Deneş s-a văzut nevoită să recurgă
urgent la o altă variantă. Astfel, fără altă soluţie mai bună, au aflat de un subsol de 12
metri pătraţi şi s-au mutat acolo. Alexandru a încercat să amenajeze locul, ca să
arate cât de cât a locuinţă şi a recurs la diverse soluţii provizorii, pentru a face acel
subsol cât mai locuibil. Condiţiile acestei aşa-zise locuinţe sunt greu de imaginat:
şobolani venind din toaletă, fără electricitate, fără apă, fără gaz, fără încălzire.
Explicatie poza resou: Nevoia şi disperarea i-a făcut să improvizeze o instalaţie
electrică pentru ca măcar să poată folosi un reşou, care să le ţină loc atât de căldură,
cât şi aragaz. Astfel, singura sursă de căldură a familiei Deneş este acest reşou, pe
care se şi găteşte.

"Pe şantier ne-am făcut o mulţime de prieteni"
Din cauza condiţiilor în care locuiesc, familia Deneş nu prea a avut parte de prieteni.
Nu îndrăzneau să invite pe cineva, pentru că nu aveau unde să-i găzduiască.
De când au început însă să lucreze pe şantier, lucrurile s-au schimbat foarte mult.
Ambii soţi şi-au făcut foarte mulţi prieteni, atât din cadrul familiilor, cât şi din cadrul
voluntarilor străini şi români.
"Ne-a plăcut foarte mult atmosfera. Ne-am făcut o multime de prieteni. Eram foarte
hotărâţi să mergem alături de Habitat, chiar dacă nu eram selectaţi", afirmă
Alexandru Deneş.

Familia Someşan: Evacuaţi din prorpia casă

Poza familie: Cornelia şi Aurelian Someşan au cumpărat casa de la stat. Deşi
era într-o stare deplorabilă, ei s-au străduit să o consolideze. Din cauza
vechimii însă, casa are o constituţie foarte fragilă. Au împreună un copil,
Aurelian, de 9 ani. Locuiau la marginea oraşului împreună cu mama d-nei
Someşan şi familia surorii ei, care aştepta un copil.
De parcă nu erau de ajuns necazurile legate de locuinţă, şi-au pierdut casa în timpul
unui proces “suspect”, în cadrul căruia proprietarii anteriori au cerut retrocedarea
casei. Atunci i-a cuprins deznădejdea. Rămâneau efectiv pe drumuri şi nu ştiau
încotro să se îndrepte. Nu vedeau nici o soluţie.
Vestea selecţiei i-a ajutat să scape de nesiguranţa în care trăiau, de frica de a fi
evacuaţi şi de a rămâne pe drumuri. Au început să vadă viaţa cu alţi ochi. „A fost o
schimbare de la cer la pământ” povesteşte d-na Someşan. „A fost ceva nesperat, care

ne-a ajutat să mergem mai departe, să scăpăm de stresul de a fi evacuaţi. Nu-mi pot
imagina ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă nu era Habitat”.

Familia Nemeş: “Sunt bolnavă, dar acum sunt sigură că voi avea o
viaţă mai lungă”
Octavian şi Eugenia Nemeş sunt căsătoriţi de 22 de ani. Au 2 copii: Anca, de 19
ani şi Cosmin de 18 ani. Dl. Nemeş este electrician, iar d-na Nemeş e
pensionară din cauza bolii.
Mereu au locuit în codiţii grele, dar în ultimii ani situaţia a devenit critică.
Sunt forţaţi să locuiască într-o cameră de 10 mp din apartamentul părinţilor
unde mai locuiesc alte 10 rude. Din cauza spaţiului prea mic, dl. Nemeş este
nevoit să doarmă pe la alte rude sau prieteni.
Poza familie: Locuirea sărăcăcioasă are urmări grave asupra vieţii oamenilor.
Familia Nemeş a fost despărţită, dar Habitat pentru Umanitate Cluj a apărut în viaţa
lor la momentul potrivit, transformând speranţa într-o locuinţă.
În camera pe care o împart cei 4 membri ai familiei este un pat care se strânge ziua,
în care dorm 2 persoane, un fotoliu, tot pe post de pat şi o saltea pe jos. Seara, după
ce îşi pregătesc paturile, nu mai au unde să păşească.
Mi-a fost foarte greu să-i întreb pe cei 2 tineri adolescenţi cum îşi pregătesc temele,
pentru că Ana era tot timpul cu lacrimi în ochi. Răspunsul era evident. Cum să se
simtă o adolescentă când nu-şi poate invita prietenii, colegii la ea în cameră?

Trebuie să împartă totul

Bucătăria, baia sunt comune. Înghesuială mare, diferite temperamente, fiecare cu
obiceiurile sale…în astfel de condiţii e cam greu să-ţi găseşti liniştea. Noroc cu d-na
Eugenia care e răbdătoare şi încearcă să menţină pacea.
Cu toate că, la început, dl. Nemeş a avut “o mică ezitare”, după multe încercări prin
alte locuri de a obţine o locuinţă, nu s-a dat bătut. A umblat în stânga-dreapta, cu
speranţa că într-o bună zi îşi va vedea familia fericită într-o casă a lor.
A muncit enorm de mult pe şantier, efectuând sute de ore de muncă voluntară
înainte de selecţie. Se interesa de toate activităţile de la Habitat. Un om de încredere,
un soţ şi un tată grijuliu şi descurcăreţ.
După multe lacrimi şi suspine, d-na Eugenia afirmă: “Când am aflat că suntem
selectaţi, am plans, pentru că mă bucur că familia mea va fi împreună. De data
aceasta plâng de bucurie. Simt că am întinerit cu 10 ani”.
Familia Nemeş îşi închipuie multă linişte şi pace sufletească. Au aşteptat 22 de ani
să-şi vadă visul împlinit. Pentru această realizare, dl. Octavian urează organizaţiei

Habitat pentru Umanitate “o viaţă cât mai lungă pentru a putea ajuta cât mai multe
familii”.

Indiferent de context, o casă simplă, decentă asigură stabilitate,
încredere şi rădăcini
Comitetul de Educare şi Sprijin al Habitat pentru Umanitate Cluj a reuşit în
ultimul an, prin activităţile realizate, să contribuie din ce în ce mai mult la
dezvoltarea conceptului ”Construim comunităţi”. Astfel, familiile beneficiare
au făcut paşi importanţi în a conştientiza rolul lor în promovarea programului
Habitat.
Ce înseamnă (a)casă pentru mine?
Poza expozitie: Peste 30 de copii ai familiilor beneficiare şi-au pus talentul şi
creativitatea în acţiune şi au pregătit o expoziţie de desene cu tema „Ce
înseamnă (a)casă pentu mine”. Vernisajul expoziţiei a avut a loc sâmbătă, 4
iunie, la Librăria Universităţii, sub coordonarea prof. Manuela Botiş, artist
plastic.
Spectacol de Crăciun
Una dintre cele mai reuşite iniţiative a fost spectacolul de Crăciun. Ideea şi
realizarea acestui eveniment a venit chiar din partea familiilor partener, care au
dorit astfel să mulţumească în felul lor sponsorilor şi voluntarilor Habitat pentru
ajutorul acordat.
Coordonatorii acestui eveniment deosebit, Mary şi Istvan Deak (familie partener,
dar şi voluntari foarte dedicaţi) au mobilizat aproape toate familiile în realizarea lui.
În acest fel, marea familie Habitat a sărbătorit Crăciunul împreună, ca o comunitate.
Explicaţie poză spectacol Craciun: Copiii familiilor, ajutaţi de voluntari, au pregătit
un program artistic, care i-a încântat pe toţi cei prezenţi.
Clubul Femeilor Habitat - o şezătoare instructivă
Cel mai mult ne bucurăm de implicarea femeilor Habitat în activităţile noastre. Anul
trecut, în 2005, s-a înfiinţat Clubul Femeilor Habitat. De atunci, în fiecare lună, au
loc întâlniri ale femeilor, la care participă invitaţi speciali care abordează teme
diferite şi interesante. Femeile se bucură că mai scapă de treburile gospodăreşti şi
îşi acordă şi lor puţin timp.

Legătura dintre familiile partener şi voluntari devine mult mai strânsă şi familiară,
cu atât mai mult cu cât se fac şi vizite lunare la familii.

Explicatie poza „clubul femeilor”: „Aceste întâlniri sunt chiar de relaxare şi de
‘şezătoare’, la care toată lumea se simte bine: mai glumim, ne mai spunem of-ul şi aşa
mai uităm de problemele de zi cu zi”, povesteşte Erika Kun.
”Pe mine mă bucură aceste întâlniri, pentru că sunt utile şi cred că avem de învăţat
una de la cealaltă multe lucruri interesante. În plus, ne ajută să ne cunoaştem între
noi, mai ales că facem parte din aceeaşi comunitate ”, spune d-na Mocean.

Succesul acestor iniţiative a demonstrat că familiile beneficiare sunt parteneri
de încredere, care şi-au însuşit rolul de purtători de cuvânt pentru misiunea
Habitat. Căci cine poate exprima cel mai bine ce înseamnă locuirea
sărăcăcioasă sau lipsa de locuinţă pentru o familie decât chiar o familie care sa confruntat cu aceste probleme?

Construcţie specială de ziua Habitat Cluj
Poza „ziua Habitat”: Peste 60 de voluntari s-au adunat sâmbătă, 14 mai, de la ora 9,
pe şantierul Habitat din Cluj, situat pe B-dul Muncii, nr. 47. Astfel, ei au „sărbătorit”
prin muncă aniversarea celor 6 ani de existenţă a organizaţiei Habitat pentru
Umanitate Cluj. Tineri şi mai în vârstă, elevi şi studenţi, români şi americani au
lucrat la construcţia a 12 case pentru familii nevoiaşe, împreună cu acestea şi
prietenii lor. Într-o atmosferă prietenească, cu multă bună-dispoziţie şi soare din
belşug, ziua de lucru s-a încheiat cu un picnic la care au participat toţi cei prezenţi.

Ziariştii clujeni au construit case pentru familiile nevoiaşe

11 ziarişti clujeni au contribuit la construcţia de case pentru familiile în mare
nevoie de locuinţă din Cluj, voluntariind o zi pe şantierul Habitat. Ei au lucrat
pe şantier alături de 12 voluntari americani, 8 voluntari din Marea Britanie,
voluntari români, dar şi familiile beneficiare, prietenii, rudele şi cunoştinţele
lor.
Evenimentul a avut loc vineri, 22 iulie pe şantierul de pe B-dul Muncii, nr. 47, unde
se află în construcţie 12 case .
Anul trecut, tot 11 ziarişti clujeni şi-au demonstrat calităţile de constructor,
tencuind, montând gips carton sau punând vată minerală la o construcţie ce
adăposteşte astăzi 7 adulţi şi 17 copii.
Anul acesta, ziariştii au ridicat pereţii pentru parterul unei case, au bătut cuie şi au
tencuit.
Explicatie poza Bianca : « Este a doua oară când mă aflu pe şantierul Habitat, în
calitate de voluntar. Am învăţat câte ceva din ceea ce presupune construcţia unei case

Habitat şi e foarte posibil să mai vin. E ceva deosebit şi mă bucur să pot da şi eu o
mână de ajutor acestor familii în nevoie », declară Bianca Sângeorzan, reporter TVR
Cluj.

Explicatie poza Camelia : «E diferit faţă de ceea ce facem în fiecare zi, dar e foarte
bine şi sunt încântată de ce am vazut până acum», spune Camelia Jula, Ziua de Cluj.

Poza Antoniu : Ziariştii prezenţi au avut astfel ocazia să experimenteze ce înseamnă
să fii voluntar, să evalueze direct soluţiile, rezultatele şi implicaţiile muncii la nivelul
întregii comunităţi, să interacţioneze cu familiile beneficiare, precum şi cu alţi
voluntari.

Tenismena Nadia Petrova, nr. 10 WTA, a construit
împreună cu Habitat

Jucătoarea de tenis, rusoaica Nadia Petrova s-a alăturat în 14 septembrie
organizaţiei Habitat for Humanity şi a ajutat la construcţia unei case pentru o
familie nevoiaşă din Cluj.
Nadia Petrova a devenit ambasadorul oficial pentru Habitat for Humaniy, alături de
Jimmy Carter, Dustin Hoffman, Susan Sarandon, Robin Williams, Cher etc., iar
aceasta a fost prima ei zi pe un şantier Habitat. „Este prima oară când sunt pe un
şantier Habitat, dar pot să spun sigur că nu va fi şi ultima. E îndeajuns să vii o dată ca
să-ţi dai seama ce grozav e. E minunat să lucrez alături de familiile beneficiare,
atmosfera e deosebită. Am simţit cu adevărat că mi-am găsit o a doua familie aici, la
Habitat”, a afirmat Nadia.

Explicatie poza Nadia cuie: Dacă la începutul zilei se vedea doar fundaţia, la final s-a
putut vedea conturul unei case. Nadia a bătut cuie, a ridicat pereţi, a montat gips
carton şi a învăţat ce înseamnă ajutorul ei pentru o familie cu adevărat în nevoie.
„Suntem atât de mândri că Nadia Petrova a ajutat la construcţia casei noastre. Nu o să
uităm niciodată generozitatea ei”, povesteşte d-na Loredana Deneş, una dintre
beneficiare.
Explicatie poza Nadia cu copiii: În pauză, Nadia i-a făcut fericiţi pe copiii familiilor
beneficiare, deoarece le-a dat autografe pe mingi de tenis. Drept mulţumire, copiii
au desenat pentru ea casa lor de vis şi i-au dăruit desenele la plecare.

Prezenţa Nadiei pe şantier a fost în mare parte posibilă datorită parteneriatului
Habitat-Women’s Tennis Association (WTA)-Whirpool.
Whirpool s-a alăturat Habitat for Humanity în 1999. În martie 2004, parteneriatul sa extins în Europa şi Asia Centrală. Whirpool oferă un articol electrocasnic fiecărei
case Habitat, iar pentru casele care nu pot folosi astfel de articole, Whirpool donează
250 de euro. Whirpool şi-a trimis numeroşi angajaţi să ajute la construcţia de case
pentru familii nevoiaşe, dar şi alte echipe de voluntari prin intermediul partenerilor
săi.

FUND-RAISING
Toate filialele Habitat for Humanity trebuie să includă în strategia proprie o
componentă de autosusţinere. Aceasta înseamnă că, fiind o organizaţie care lucrează
pentru comunitatea locală, trebuie să putem să ne atragem cât mai mult din
resursele necesare chiar din această comunitate. În perspectivă, comunitatea locală
ar trebui să susţină integral activitatea organizaţiei.
De aceea, o atenţie tot mai mare acordăm atragerii de fonduri private din
comunitatea locală. În 2005 ni s-a alăturat Iulia Silaghi, care a acceptat dificila
funcţie de Director pentru Dezvoltare Resurse. Sarcinile ei sunt dezvoltarea unui
comitet de strângere de fonduri şi planificarea activităţii de strângere de fonduri.

În anul fiscal 2005 am reuşit să atragem peste 9.000 de dolari prin activităţi de fundraising local, mai mult decât în anii anteriori. Totuşi, această sumă reprezintă doar
4% din bugetul nostru. Fondurile au fost obţinute prin donaţii individuale
(menţionăm în mod special contribuţiile lunare deduse din salariile a peste 70 de
angajaţi Romtelecom), din sponsorizări cu bani sau materiale de construcţii, dintrun grant obţinut de la Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi un grant al voluntarilor
americani din Peace Corps.
Am iniţiat şi noi metode de atragere de fonduri, care ar putea în viitor să ne aducă
venituri constante. Astfel, am plasat 5 cutii de colectă în diverse locuri din oraş şi am
oferit suveniruri de la Habitat Cluj voluntarilor români şi străini în funcţie de suma
donată.
În perspectiva anilor urmatori, cu ajutorul comitetului de strângere de fonduri şi al
dumneavoastră, membri, voluntari, parteneri ai organizaţiei, sperăm să creştem
semnificativ nivelul resurselor atrase din comunitatea locală, fie că acestea sunt
forţă de muncă voluntară, bani sau materiale şi servicii care ne sunt necesare.

Crosul Habitat, ediţa a IV-a, a adunat peste 70 de milioane
de lei pentru construcţia de case pentru familii nevoiaşe
Habitat pentru Umanitate Cluj a organizat sâmbătă, 11 iunie, începând cu ora
11, în Parcul Central, cea de-a patra ediţie a Crosului Habitat. Evenimentul a
încheiat o campanie de strângere de fonduri care s-a derulat timp de trei
săptămâni.
Explicatie poza: Comparativ cu anii trecuţi, a crescut foarte mult valoarea
sponsorizărilor din partea firmelor, ceea ce poate însemna că, din ce în ce mai multe

firme clujene se implică activ în rezolvarea unor probleme sociale, cum este şi
problema lipsei locuinţelor.

Acest Cros a fost unul mai special, deoarece fiecare dintre concurenţi a avut cel puţin
o persoană sau firmă care i-a susţinut participarea cu o anumită sumă. În acest mod,
au fost strânse peste 70 de milioane de lei - donaţii şi sponsorizări de la firme şi 2
milioane lei donaţii de la persoane fizice participante la Cros.

Partener eveniment: sigla ARC

Sponsori eveniment: sigle Roconstruct, casa ardeleana, trend, dia, quo vadis, sora,
pretext, cpmpact music prod
Parteneri media: Monitorul de Cluj, Radio Mix FM Cluj

8.200 RON strânşi prin campania 1%
Macheta 1%: Codul Fiscal din 2003 a introdus o modificare legislativă pe care
ONG-urile din România o cereau de mai mulţi ani: prevederea 1%. Această
prevedere legală vine să sprijine ONG-urile şi să stimuleze comportamentul
filantropic. Astfel, persoanele fizice din România, plătitoare de impozit pe venit, pot
să direcţioneze 1% din impozitul pe care îl datorează statului către un ONG.
Habitat pentru Umanitate a derulat o campanie de strângere de fonduri în
acest fel şi a reuşit să strângă 8.200 RON cu care s-au realizat 4 acoperişuri de
case.
Mulţumim încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat la adunarea acestei sume:
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC), pentru grantul acordat, Sora Shoping
Center, Copa Electronics, voluntarii care au împărţit fluturaşi, pliante, afişe, DVG sau
au făcut prezentări, partenerilor media care au ajutat la promovarea campaniei:
Radio Guerilla, Radio Cluj, Mix FM Cluj, Ziua de Cluj, Evenimentul Zilei de
Transilvania.

Victoria Lakatos - Premiu de excelenţă pentru servicii de
voluntariat deosebite
Poza Victoria: Cu mare mândrie şi bucurie anunţăm că Victoria Lakatos,
vicepreşedinte al organizaţiei noastre, a obţinut premiul Linda Fuller pentru servicii
de voluntariat deosebite oferite filialei Habitat din Cluj. Acest premiu face parte din
cadrul Premiilor Anuale pentru Standarde de Excelenţă acordate de Board-ul HFH
International, comitetul pentru Europa şi Asia Centrală.
Este vorba despre un premiu care constă într-o sumă de 1.000 USD, pe care Victoria
a ales să-i direcţioneze către filiala Habitat din Cluj.
Forţă de schimbare, un adevărat exemplu pentru toţi ceilalţi voluntari şi nu numai,
Victoria a dovedit prin creativitatea şi dedicarea sa că este un adevarat lider care

ajută la eliminarea locuinţelor sărăcăcioase. Cu toţii suntem onoraţi s-o avem
printre noi şi îi dorim să găsească în continuare aceeaşi putere de a ne inspira şi
energiza, aşa cum numai ea reuşeşte s-o facă de fiecare dată când avem nevoie.

Parteneriat Knauf – Habitat for Humanity

Intensificarea acţiunilor de responsabilitate socială a firmelor s-a concretizat
în luna noiembrie în cea mai importantă sponsorizare cu materiale de
construcţii pe care Habitat for Humanity Cluj a primit-o, oferită de firma de
familie Knauf.
Prestigioasa companie Knauf şi-a adus contribuţia la construcţia celor 12 case
Habitat de pe B-dul Muncii, nr. 47 cu materiale de construcţie în valoare de
5.000 de euro. Materialele oferite au fost folosite pentru placarea exterioară a
pereţilor a două case cu un material nou, Knauf Vidiwall şi pentru placarea
interioară a celor 12 case cu 2.000 de metri pătraţi de gipscarton. Mai mult,
plăcile de Knauf Vidiwall au fost montate de către angajaţi ai companiei.
Această acţiune face parte dintr-un parteneriat la nivel naţional Knauf-Habitat
for Humanity şi nu este singura de acest gen. În cei cinci ani de colaborare,
firma a sponsorizat Habitat for Humanity cu materiale în valoare de 20.000 de
euro.

Programul de voluntariat
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 propriuzisă 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 într-un 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 2005, 160 de voluntari internaţionali şi 17 voluntari Peace Corps care
activează în România au efectuat 84 de zile de muncă voluntară pe şantierul Habitat
Cluj, contribuind la construcţia unui imobil de 12 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.
Echipa
(Numele team-leaderului)

Dave Kovac 1
Dave Kovac 2
Dave Kovac 3
David McCarthy
Garry Betty Jabusch
Marie Davis
Mark Lentz
Thrivent
Total

Perioada
mai-septembrie
Intervale

Nr.
membri
Total

22.06.05-02.07.05

15

Tara
de
origine
SUA

03.06.05-17.06.05

8

Scotia

03.07.05-18.07.05
20.07.05-04.08.05
24.10.05-27.10.05
28.03.05-04.04.05
25.05.05-30.05.05
07.10.05-16.05.05

Peace Corps Romania pe santierul Habitat Cluj

15
12
15
15
16
20

116

mixta
GB

SUA

Japonia
SUA
SUA

Echipa

Perioada
mai-septembrie
Intervale

Nr.
membri
Total

Kyle Kenyon

13.05.05-17.05.05

15

Kyle Kenyon

17.11.05-19.11.05

15

(Numele team-leaderului)

12

17.08.08-21.08.05

Kyle Kenyon
Total

Organizatia
Peace
corps
Peace
corps
Peace
corps

59

Tara de provenienta a echipelor GV

tara de provenienta (%)
SUA

Marea Britanie

Scotia

Japonia

mixta

mixta 13%

Japonia 13%

Scotia 7%

SUA 57%

Marea Britanie
10%

Cheltuieli
Numai pentru cazarea echipelor din anul acesta s-au cheltuit peste 850 milioane lei.

Pro vobis si CVCN pe santierul Habitat Cluj

Echipa

Perioada
mai-septembrie
Intervale

Nr.
membri
Total

Nicoleta Racolta

09.11.05

11

CVCN
Pro Vobis

Michael Gingrich

12.05.05-17.05.05

17

Liceul
Resita

(Numele team-leaderului)

Organizatia

Poza
Dave: Se poate spune că vara 2005 a fost vara Dave Kovac pe şantierul Habitat. Aflat
pentru al cincelea an consecutiv la Cluj, Dave s-a întors în 2005 cu trei echipe de
voluntari americani. Printre cei care au lucrat pe şantierul nostru s-a numărat
inclusiv fiul lui. Pe parcursul ultimelor 5 ani de zile a continuat să adune voluntari,
să promoveze Habitat, să atragă fonduri pentru construcţia de case.
„Îmi place enorm ce fac, îmi place să cunosc poveştile familiilor pentru care lucrez şi ce
mă încântă foarte mult când revin este să vizitez familiile pe care le-am ajutat, mutate
în noua lor casă. De fiecare dată, sunt emoţionat şi mă bucur că există Habitat, care
face aceste lucruri posibile”, mărturiseşte Dave.
Poza echipa gary: Gary şi Beverly Cook
Plini de energie şi entuziasm, soţii Gary şi Beverly Cook ştiu doar că adoră să lucreze
pe şantierul Habitat. Se întorc la Cluj cu aceeaşi echipă pe care au format-o din
prieteni şi rude, în urmă cu patru ani, când au venit pentru prima oară. „Ne simţim
foarte legaţi de oameni, de familii, de voluntari şi ţinem permanent legătura cu mulţi
dintre ei. Este motivul principal pentru care continuăm să ne întoarcem la Cluj”, spune
Gary Cook.
Pentru a veni şi a ajuta la construcţia caselor pentru familiilor în nevoie din Cluj,
toată echipa strânge fonduri pentru a suporta costurile legate de masă, cazare şi
transport şi pentru a face o donaţie, după cum prevede sistemul de voluntariat
Global Village. Membrii echipei sunt cupluri, toţi pensionari, dar cu o forţă de muncă
de invidiat pentru vârsta lor.

Poza Thrivent: Organizaţia non-profit Thrivent Financial a iniţiat la Cluj un program
internaţional de voluntariat prin intermediul angajaţilor şi membrilor săi. Thrivent
susţine Habitat for Humanity cu sponsorizări de 25.000.000 USD pe an şi cu munca a
100 de echipe de voluntari. Prima echipă trimisă vreodată într-unul din cele 99 de
state în afara SUA în care Habitat for Humanity International îşi desfăşoară
activitatea, a muncit pe şantierul Habitat din Cluj în perioada 7-16 octombrie. Echipa
a fost formată din 20 de angajaţi Thrivent.

Poza Peace Corps: Un exemplu de voluntar foarte implicat în activitatea organizaţiei
noastre a fost Kyle Kenyon. Împreună cu soţia sa, Sarah, el a reuşit să-şi adune
colegii din toată ţara, voluntari Peace Corps, ca şi el, dar şi familia şi a venit cu
aceştia pe şantier de 5 ori.

Voluntari români

În 2005, numărul voluntarilor români a crescut comparativ cu 2004: de la 95 la 140
de voluntari.

O prezenţă interesantă pe şantierul Habitat din Cluj a fost un grup de 21 liceeni din
Reşiţa, conduşi de Michael Gingrich, voluntar Peace Corps şi profesor de engleză la
un liceu din Reşiţa. Aceştia i-au cunoscut pe voluntarii de la HabiTin, alături de care
au ajutat la construcţia de case. „Prin această acţiune, liceenii din Reşiţa au avut
prilejul să cunoască îndeaproape ce înseamnă voluntariatul, învăţând din experienţa
colegilor lor de la HabiTin Cluj. Este un mod prin care vor întelege mai bine conceptul
de servicii sociale, contribuind ei înşişi la ajutorarea unor familii în nevoie, dar şi
cunoscând alţi tineri care s-au implicat în viaţa comunităţii lor. Îmi doresc ca în urma
acestei experienţe să se înfiinţeze un Campus Chapter Habitat şi la Reşiţa şi să-i văd pe
tineri din ce în ce mai preocupaţi de ajutorarea celor în nevoie din jurul lor”, declară
Michael Gingrich, liderul grupului.

Tinerii Rotarieni

12 tineri clujeni, membri în CLUBUL ROTARACT, organizaţia de tineret a
Clubului Rotary Cluj Napoca, au adăugat sâmbătă, 15 octombrie, un plus de
entuziasm, veselie şi energie pe şantier.
“Clubul ROTARACT a mai participat la acţiuni de construcţii sau renovări, ca parte a
activităţilor de susţinere a comunităţii clujene şi a oamenilor nevoiaşi. Construcţia de
case pentru familiile cu venituri mici din Cluj vine ca o continuare firească a
activităţilor noastre anterioare. Munca în domeniul construcţiilor este foarte
satisfăcătoare, pentru că la sfârşitul zilei ceea ce am făcut este foarte vizibil şi echipa
noastră este mai unită şi mai puternică. Ne-am simţit foarte bine şi vom reveni cu
siguranţă pe şantierul Habitat” ne-a spus Silvia Sbârciu, preşedinta clubului.
Exemple de voluntari
Poza Pro Vobis: Colegii noştri de la Centrul Naţional de Voluntariat, Pro Vobis Cluj şi
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Cluj s-au mobilizat şi au invitat şi voluntari din
cadrul organizaţiilor lor pentru a veni pe şantierul nostru şi a da o mână de ajutor.
Ei au adunat o echipă de 15 persoane, care mai de care mai hotărât să facă cât de
multe pe şantier.

HABITIN

Grupul de tineret, HabiTin, a cunoscut o dezvoltare remarcabilă. Cei 35 de membri
au fost extrem de activi. În 2005, grupul a avut un rol foarte important în viaţa HFH
Cluj, prin participarea la evenimente speciale importante: campania 1%, sleep-out
“O noapte în căsuţe de carton”, eveniment de advocacy, care a constat în construirea
de căsuţe de carton în Piaţa Unirii, traduceri şi interpretare pe şantier pentru
voluntari internaţionali, munca pe şantier. De asemenea, membrii HabiTin au ajutat
la evenimente interne, care fără aportul lor nu ar fi fost posibile: “Eu, copilul şi
filmul” (voluntarii însoţesc copiii Habitat la film), concursul de desen “Ce înseamnă
(a)casă pentru mine” (concurs organizat pentru copiii familiilor Habitat).
Evenimentul anului pentru HabiTin a fost găzduirea unei echipe de studenţi
japonezi, cu care au construit timp de 5 zile.

O NOAPTE ÎN CĂSUŢE DE CARTON
- Dormim afară pentru ca cei în nevoie să doarmă în case –

Peste 50 de tineri, voluntari ai organizaţiei Habitat pentru Umanitate Cluj s-au
adunat în seara de 1 aprilie în Piaţa Unirii.

Poza grup: Ei s-au împărţit în echipe şi au construit case de carton, cu scopul de a
atrage atenţia comunităţii locale şi în special a tinerilor din Cluj-Napoca, asupra
posibilităţii de a se implica direct sau indirect, în construcţia de case pentru familiile
în nevoie din jurul lor.
“Prin această inţiativă am dorit să îndemnăm comunitatea să sprijine eforturile
Habitat pentru Umanitate Cluj de a oferi locuinţe simple şi decente tuturor oamenilor.
Considerăm că stă în puterea fiecăruia dintre noi să contribuie la eliminarea
locuinţelor sărăcăcioase, de aceea noi am adresat clujenilor o invitaţie la o implicare
activă”, a declarat Vlad Ţărmure, preşedintele HabiTin.
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca
Printre participanţii la acest eveniment s-a numărat şi un grup de 15 tineri
voluntari japonezi.
„O noapte în căsuţe de carton” a fost o avanpremieră a campaniei de advocacy
Acţonează! Vorbeşte! Construieşte! organizată de Habitat for Humanity International,
în perioada 4-10 aprilie, prin programele sale de tineret din lumea întreagă.

Raportul financiar
VENITURI

Veniturile noastre provin, în principal, 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 2005, 55% din veniturile Habitat
Cluj au fost asigurate de aceşti generoşi omameni, in scadere fata de 69% din anul
2004.
Desemnate - zeciuiala si alte fonduri desemnate. Toate filialele Habitat
aplică regula zeciuielii. O zecime 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. In
anul 2005 fondurile desemnate au crescut la 21% in comparatie cu 8% din anul
2004.
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. Sumele astfel obţinute constituie 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.

VENITURI
LEI
USD
Sold initial
Disponibil la 01.01.2005
125,728 42,830
GV
Donatii de la voluntarii internationali
336,179 114,522
Fonduri desemnate Zeciuiala de la filiale internationale si altele 131,228 44,704
Fond Rotitor
Plati ale familiilor partener
109,888 37,434
FR Local
Fund Raising local
26,469
9,017
Alte Venituri
Dif. curs, dobanzi
11,766
4,008
Total
741,258 252,515

Venituri 2005

18%

4% 2%
55%

21%

GV

Desemnate

Fond Rotitor

FR Local

Alte venituri

CHELTUIELI
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, cheltuielile administrative constituie categorii cu o pondere mai mică în
buget, dar cu importanţă majoră în efortul Habitat de a construi 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 in 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; transport; comunicaţii;
Non constructii include cheltuielile indirecte care tin de programul de
constructii : mijloace fixe (utilaje, autoturisme), asigurari si reparatii ale mijloacelor
fixe, consumabile si salarii ale personalului care nu lucreaza direct in constructii,
dedicarea caselor, etc. Din anul 2005 tot aici se includ cheltuielile pentru
organizarea activitatii voluntarilor, atragerea de noi voluntari, grupul Habi Tin,
programul de sprijin al familiilor.
Comunicare si dezvoltare resurse. In acest capitol sunt cuprinse
cheltuielile pentru promovarea imaginii Habitat in comunitate, imbunatatirea
relatiilor cu bisericile, autoritatile publice, alte organizatii, cheltuieli efectuate in
vederea atragerii de fonduri din comunitatea locala, cheltuieli pentru selectia
familiilor.
Administratie. Aici sunt incluse costurile legate de administrarea activitatii
Habitat care nu fac parte din nici unul din celelalte capitole. Astfel de cheltuieli sunt :
salariul contabilului, partial salariul directorului, chirie, asigurari, taxe si impozite,
comisioane bancare, cheltuieli pentru consultanta juridica, etc.
CHELTUIELI
LEI
USD
Constructii Costuri directe pentru constructii - investitia in curs 388,183 132,237

Programe

Non Constructii, Comunicare si Dezvoltare resurse
AdministratieCosturi administrative
Alte cheltuieli Diferente de curs, tricouri, evenimente
Total
Cheltuieli 2005

Administrati Alte
cheltuieli
e
7%
12%
Programe
17%

Constructii

Programe

Constructii
64%
Administratie

Alte cheltuieli

100,829

34,348

73,835 25,152
45,478 15,492
608,325 207,229

