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Fundația PACT 
 
Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare 

  



+ 
Ce facem? 

Din 2006: 

 Sprijinim oameni cu inițiativă din satele și orașele mici și medii din sudul 
României să dezvolte proiecte pentru binele comunității lor. 

 Încurajăm cetățenii să fie activi și implicați civic. 

 Stimulăm formarea de organizații comunitare (asociații constituite 
formal sau grupuri de inițiativă informale) în satele și orașele mici și 
medii din sudul țării.  

 Contribuim la dezvoltarea societății civile în zonele rurale și urbane mici.  

 Stimulăm crearea de forme asociative ale fermierilor locali pentru a 
dezvolta afaceri cu impact socio-economic în comunitatea și regiunea lor. 

 Susținem dezvoltarea antreprenoriatului social și cultural în comunitățile 
din sudul țării. 

 



+ 
Cum lucrăm? 

 

Consultanță 

  Facilitare 

  Training  

  Mici finanțări 

 



+ Principii PACT 

 

 Abordarea participativă și incluzivă; 

 Încurajarea voluntariatului, a mobilizării și acțiunii colective, a 
activismului civic; 

 (Re)Activarea cunoașterii și potențialului existente la nivel local; 

 Respectul și încrederea în capacitatea membrilor comunității de a găsi 
soluții valide și eficiente la nivel local; 

 Dezvoltarea de jos în sus.  



+ 
PACT în cifre 

 Am lucrat în 107 comunități și am facilitat crearea a peste 150 de 
parteneriate; 

 20 de grupuri de inițiativă înființate juridic în urma participării la 
programele noastre; 

 47 de organizații comunitare active în 2012; 

 Am instruit 296 de persoane în evaluare participativă a nevoilor, 
planificare de proiect, management de proiect, comunicare 
organizațională și strângere de fonduri; 

 Am finanțat 112 proiecte comunitare în valoare totală de 346 496 lei; 

 510 membri ai grupurilor de inițiativă s-au implicat voluntar, atrăgând 
alături de ei și alți 902 voluntari din comunitățile lor.  
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 Programul de finanţare PACT pentru COMUNITATE  

 Prin PACT pentru COMUNITATE, Fundația PACT își propune  

 să contribuie la producerea unor schimbări pozitive și de lungă durată în 
comunităţile în care lucrează;  

 să contribuie la crearea de comunități puternice și solidare, construind 
capacitatea membrilor acestora de a lua inițiativa și a se asocia pentru a 
îmbunătăți condițiile de trai și calitatea vieții pentru întreaga comunitate, 
valorificând responsabil resursele locale. 

Prin PACT pentru COMUNITATE  oferim finanţări directe, nerambursabile sub 

formă de granturi pentru proiecte comunitare şi inter-comunitare sau start 

up-uri de iniţiative antreprenoriale cu imapct social sau cultural 
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 PACT pentru COMUNITATE – prima rundă (1 octombrie 2012 – 30 aprilie 
2013)   

 109.211 lei pentru 11 proiecte finanțate: 

 3 proiecte de antreprenoriat social – un total de 30.512  lei 

 7 proiecte de dezvoltare comunitară în parteneriat – un total de 70.339 lei 

 1 proiect de servicii (stagii de formare) – 8.360 lei 
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 3 proiecte de antreprenoriat social finanțate cu 30.512  lei 
 

CROITORIE FUNCȚIONALĂ LA BÂRCA – Asociația Cultural Artistică – ”Tinere 
Speranțe” Bârca, județul Dolj – 10.669 lei 

 

 ATELIERELE URZICEANCA – Grupul de inițiativă ”Atelierele Urziceanca”  

Sat Urziceanca, Comuna Ciocănești, județul Dâmbovița – 9.093 lei 

 

 LA ODĂI – APROAPE DE FRUMOS – Asociația pro Turism ”Nedeea Vâlceană” 

Brezoi, județul Vâlcea – 10.750 lei 
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CROITORIE FUNCȚIONALĂ LA BÂRCA – Asociația Cultural Artistică – ”Tinere 
Speranțe” Bârca, județul Dolj 

 Start-up - amenajarea şi dotarea unei croitorii în localitatea Bârca.   

Servicii și segmentul de piață 

Croitoria din Bârca produce articole de îmbrăcăminte, lenjerie, dar și reparații, modificări  de 
haine pentru persoane din comunitate și din comunitățile limitrofe. Lucrează pe bază de 
comenzi de îmbrăcăminte (costume) pentru grădinițe, școli, școli de dans, cluburi de dans, 
Palatul Copiilor din Craiova și lenjerie de pat pentru camine, spitale, etc. 

Impact social 

 Angajarea pe perioadă nedeterminată a trei femei din comunitate, care au calificare de 
croitorese și provin din medii dezavantajate 

 Serviciile de croitorie, inclusiv  modificări şi reparaţii de haine, vor fi oferite la prețuri mai 
mici pentru oamenii din localitate şi din împrejurimi. 
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ATELIERELE URZICEANCA – Grupul de inițiativă ”Atelierele Urziceanca”  
Sat Urziceanca, Comuna Ciocănești, județul Dâmbovița 

 
 Start-up – amenajarea unui spațiu pentru un atelier şcoală de mături din paie de sorg 
 
Servicii și segmentul de piață 
 
Meşteşugul - tradiţional în zonă - al împletiturilor artizanale din paie de sorg, va fi promovat în 
grădinițele şi şcolile din Târgovişte şi Bucureşti. Profitul va fi realizat din taxele de participare 
ale copiilor şi elevilor din afara comunităţii.  

Impact social 

 Promovarea unui meșteșug tradițional pe cale de dispariție – în parteneriat cu  
Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Dâmbovița 

 Profitul obținut din atelierul de împletituri va fi folosit în proiecte sociale pentru 
comunitatea Urziceanca, prin asociația ”Atelierele Urziceanca”. 
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LA ODĂI – APROAPE DE FRUMOS – Asociația Pro Turism ”Nedeea Vâlceană” 

Brezoi, județul Vâlcea  

 Start-up – amenajarea spațiului ”La Odăi” – situat pe culmea unui munte într-un peisaj de vis, 
folosit în trecut ca aşezare sezonieră pentru oierit – pentru a putea organiza, pe termen lung, 
tabere tematice care vor viza istoria şi legendele locurilor, astronomie – din locul respectiv se 
pot observa atunci când e senin toate constelaţiile - echitatie, bucătărie locală, tradiţii locale 

 
Servicii și segmentul de piață 
Turism comunitar, turism tematic – turiști români și străini 
 

Impact social 
 
 Promovează resursele naturale ale zonei 
 Păstrează și promovează tradițiile locale, promovează istoria bogată a locului 
 Profitul este reinvestit în igienizarea locului și în păstrarea /ecologizarea zonei 
 Crează oportunități  de dezvoltare economică (promovează produse și producători 

locali, folosește resurse locale de hrană) 
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VĂ MULȚUMIM! 

Contact 
 

Luiza Cristea     

Coordonator Proiecte  

madalina@fundatiapact.ro 

office@fundatiapact.ro 

 + 40 725 928 852  

 

www.fundatiapact.ro 

www.pactpentrucomunitate.ro  
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